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ي!هالي!موجمافااكقبولا

؟((سرأبأء)ثقيقة)

الكجلوفيصالحىمحعرحاملبروفسولى
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جلالةوبرعايةالثقافةوزارةبمبادرةللجميعالقراءةومهرجانالأسرةمكتبةمشروم

(.للها)حفظهاالمعظمةللهالعبدارانياالملكلة

؟((سرابأم))حقيقهاليهوديةفيالاخرقبول.

العجلونيصالحمحمدكاملبروفسور:المؤلف.

الثقافةوزارةالناشر.

الأرن-عمان

التلوصفي3شا

المركزيجبرك!خلف

عمان-0614ص.ب.

6218956/5409956:تلفون

8965956:فاكس

ءأهـ+ا:أ2+ه!حلاا1لا،.ءلمأ.557

الأردن/الصرايرةيوسفالفنان:الغلافتصميم.

1186948أروىمطبعة:الطباعة.

(1/0101)71!م!/0الوطنيةالمكتبةدائرةلدىألالمحداعرقم.

منهجزءأيأوالكتابهذاإصداربإعادةيسمحلاللناشرمحفوظةالحقوقجميع.

خطيإذندون.الأشكالمنشكلبأمم!نقلهأوالمعلوماتاستعادةنطاقفيتخزشهأو

الناشر.منمسبق

.ا!ا،أميم3ء3ءم.4ءل!لأ5+،515أ"ا5+،5510؟13ههكاهلأ،+ءهءمهم40لا.4ءح4051ءم

؟+،أءما!7ءأم5لأ3،+ءاهمأم4ء"؟+3+4لأ+هـ+.ا5+مهملأ+هـلأه3+هـء+أ*ا35الاء13

ه؟م5م*ألماءا+ءه+مأ33أ5+151ء"لاه51؟3ء3.م
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ءالإهدا

بهيرادكتابلكنهوالبغضاءالكراهيةتأجيجبهيقصدولاتحريضيآليسكتابي

بشكلوالتلموديعامبشكلالتوراتيالفكروهوطويلآأهملناهموضوعفيالتوعية

ويعرفوافكرهمويجلواخطاهميتبينوالكيالسلاملسعاةهديةأردتهوقدخاص.

يصيبهملمايستغربوالالكيفلسطينمنشبركلفيللأهلهديةأردته،عدوهملغة

عود!محفوظةالسيدةمنهموأخص،أرضهمفيورسوخآبحقهمايمانآوليزدادوا

جميعآلنالعلقلعهاومنعتبجسدهاالشجرةحمتالتيأرضهافيالراسخةالمجاهدة

السجونفيمنوكلالشهداءلكلالكتابهذاأهديننسىأنوقبلهحسنةقدوةفيها

يظنونزالواماالنين!الى،أسروالماذاونسيناأسرىمشكةالىجهادهمحولناحيث

أرغموا.إذاإلاكانمهماشيءأيللفلسطينيينستقدممواسرائيلأمريكاأن

القصد.وراءمنواللى
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توطئة:

فيالمرأةإلىبالنظرةبدأتسنةعشرةخمسإلىالأديانبمقارنةإهتمامييعود

الغربفيوضعهاعلىمطلعأكنتولما،المرأةمنلموقفهالاسلاميهاجموكيفالإسلام

أتاحهوماحينهفيالغربيةألمانيافيالدراسةبينعامآالعشرينيناهزماعشتحيث

والذهاببدايةالمانيافيالتخصصثمأوروباغربدولعلىمباشرإطلاعمنلي

مستشفياتهافيوتخصصتعملتحيث7591عامإلى6891عاممنذأمريكاإلى

كمختص)الجندر(الجنستحديدفيإهتماميثم،الأديانعلىالاطلاعمنبدلاكان

ئسالسوالفأولالمولود،أهلمعالتعاملوكيفأهميةمنلهاوماالصمالغددفي

يشوبهاحالاتفيوخاصةالموضوعهذامعالتعاملالطبيبوعلىأنثىأمذكرأهو

للظلمفدهشتوالذكرالأنثىمنموقفهاوخاصةالأديانعلىبالاطلاعوبدأتشك.

وبدأتالرجالشقائقفالنساءالمشاركةإلىدعادينأولأنهمعللأسلامئحملالذي

عنهانتجسنواتعشرلمدةمنهاالمهموجمعالموضوعهذالدراسةالمراجعأجمع

والذيبينهماوماوالرجلالمرأة-والاسلاموالمسيحيةديةاليهوفي"الجنسكتاب

الأديانفيالاستنساخكتابسبقهقدوكان7002عامالأردنيةالجامعةعنصدر

الديانةفيالخاصةالمراجعإلىالرجوعالبحثينمتطلباتومن5002عاموالمعتقدات

والتيالدينيةثقافتيمنوأصلهاالبدايةفيجدآقليلةمعلوماتيوكانتاليهودية

لنامثلآضربالحديبيةصلحفيالدرسولولكنالغيرعلىحجةأنهاالكثيريدعي

بنسهيلإلىاللهرسولفإستجابغيرهمعلىوليسالمسلمينعلىحجةالاسلاميان

منكنالوقائلآاللهعبدبنبمحمددساستبدالهااللىرسولكلمةحذفطلبعندماعمرو

الأديانموضوعمتابعةعلىقمتولما.اليومحربكفيكنالمااللهكرسولبكالمرمنين

عديدةقراءاتالتوراةقراءةفبدأتبهعلاقةذيكلأجمعأخذثالوقتذلكمنذ

منعلىوالاختلافكتابتهاوتارلححبتاريخهاالمختصةالكتبوإستحضرتمتأنية

يكتبهاولمموسىيكتبهالميد!ينابينالتيالتوراةأنعلىإختلافلاأنهورأيتكتبها

لااليهوديةالديانةفيالتوراةوأنمتعددةأزمانوفيأشخاصعدةبلواحدشخص

الحاخاماتمنكثيرش!ولذلكاليهوديةالعقيدةفيالأساسيالعنصرلوحدهاتكون

مطلقآالعربيةإلىيترجملموالتلمودالتلمود،دراستهملعدمالفلاشايهوديةفياليهود
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وكانتتكتمللمولكنهااليهودبعضمنلترجمتهالمحاولاتبعضهناككانتلىانما

وبمنأىللعربيةترجمةبدونوللاسفالتلمودوبقى-للغايةلمحتواهمزينةترجمتها

العامةعنناهيكوالأساتذهعلماءمنالعربيةالخاصةمنوالفهموالتناولالتداولعن

اليهودية.الديانةعنالحقيقيةثقافتنافيكبيرآنقصآيسببمما

واجبأعقيدتهممعرفةأصبحتمسرولياتنامنجزةاليهودمعتعاملناأنوحيث

الفهمعدممنكثيرلتفاديولكنمعهمالتعامللمعرفةليسقصوىضرورةبلعلينا

منبهاجاءوماالتوراةتعاليملإنيعلمبتمعنللتوراةوالقارىءأعمالهبلسوء

معمحبذهليستهيبلتطبقولاأنفسهمباليهودمحصورةهيحميدةأخلاق

)الأغيار(وغيرهماليهودقسمينإلىالبشربنيتقسماليهوديةالديانةلإنالآخرين

الايماءاتبعضهناكأنولو.الانسانيةحدودخارجالتلمودفياعتبرواالذين

المواقفلهذهفاضخ(الكتابصفحات)أنظرالتلمودفيجاءماأنإلاالتوراةفي

.والمعئقدات

لاقامةتحضيراتمنسبقهوماالعشرينالقرنبدايةمنذاليهودتصرفأنومع

وتشريدقتلحيثالعنصريةتلكعلىالمباشرةالدلائلمنالكثيرفيهفلسطينفيدولة

الكتاباتبعضأنإلاذلكعلىعمليأشاهدآا489سنةوبعدوأثناءقبلالفلسطينيين

نلكعنالكثيركشفتالضميرأصحاباليهودالمورخينمنكئيرمنتظهربدأتالتي

وغريبة؟يهوليةباقلاممراجعمنإستطعتماكلبجمعقمتولذلكنلمينهفمهفمن

تاريخآلهايورخلمالفلسطينيةالقضيةوقائعمنكثيرآأنوالمرلمالموجعومن

جادةعنايةإلىيحتاجالعنكبوتيةالشبكةعلىالمواقعمنكثيرآوأنالقضيةبمستوى

تتضممنها.التيالهامةالموادتضيعلالكيجبارةوجهود

ولكنيالكتابهذاأخرفيموجودةأغلبهاأوفهيالمراجعأعددأنهناغنىفيأنني

فيوالمعلقينوالدارسينالكتابأعمدةفيقرأتهالذيالهائلبالكمكنلكأذكرأنأريد

علىوأتمنىولكنيالمراجعكلهاليسولكنمنهاالكثيرضمتالتيوالصحفالمجلات

الهامة.المراجعهذهوفهرسهأرشفهإلىيسارعواأنالقضيةعلىالقائمين
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وقادةالصهيونيةالحركةموسسيكتاباتإلىالرجوعوجدنابحثنامجملوفي

ليسللاخركراهيةمنالتلمودفيجاءمالإنللبوحكافالاسرائيليالكيانفيالفكر

السياسيالفكرفيالأساسهوذلككانهـانماوالدينيةالتلموديةالكتبعلىمقصورأ

الدولةلسياسيكذلكوغيرهموهيرتزلوغولدمانجابوتنسكيمثلالحركةلمؤسسي

ديانوموشيايفينواباورابينوبيجنوشاميروجولدامائيرغوريونبنملكل

وغيرهم.وبيرسوباراكوشارون

الزملاءمنوالخبرةالرأيذويإستشارةرأيتالأولىالمسودةكتابةوبعد

الأبجدية:الحروفحسبوهمالكراموالأساتذة

العجلوفيإبراهيمالأستاذ-

الكيلانيزيدابراهيمأ.د.سماحة-

الرحمنعبدأسعدأ.د.-

الطاهرئابتمعالي-

كنعانطاهرد.-

عطياتالرحمنعبدأ.د.-

الخياطالعزيزعبدأ.د.سماحة-

البخيتعدنانأ.د.-

محافظةعليأ.د.-

هشعلعليد.-

الغولعمرد.أ.-

طالبأبومحمودد.أ.-

بعضهممعإتفقناسواءآوالمهمةالجليلةآرائهمعنمكتوبةبتقاريرزودونيالذين

عليهالاجابةعاتقناعلىأخذنابلإقتراحأوتعليقأينهمللمأنناوأوكدإختلفنا،أو

اللاحقة.المسوداتفي
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لمالتيعمانفيالفلسطيني!السفارةمنالمعلوماتمنكثيرعلىحصلناوكذلك

المواضيع.بعضفيلديهاالتيالمعلوماتمنالكثيربتقديمتتوان

نعترفبلالكمالنذعلاونحنالقارىءيديبينجهدناجلوضعنانلكوبعد

بالنقدعلينايبخلوالاأنالقارئةوأختناالقارىءأخيناعلىونتمىبالقصور.مسبقآ

والتدقيقالبحثلاعادةالأساسالمحركفهوبسيطالنقدبأنإعتقادهمكانمهما

جديد.منوالفحص

مراتعدةالكتابهذاقراءةعلىالعجلوفيابراهيمالأخبددرالاشادةمنبدولا

الشكر.كلفلهولغويةوفلسفيةفكريةأوجهعدةمنلهومراجعته

جاهدةعملتالتيسلهبكمايةالسيدةمساعدتيإلىشكركلمةمنبدلاوهنا

مللبلاالعملوواصلتوالمكتوبةالمصورةالحقائقمنكثيرجمعفيطويلةلأشهر

الحالية.صيغتهفيالكتابهذاجاءلماجهدهاولولا،الحقائقبعضإلىللوصول

رافقتنيالتيأملزوجتيبفضلوانصافاعترافكلمةأخرأوليسوأخيرأ

الأولادتربيةمسروليةمنيحتملأنلبشريمكنماكلوتحملتالمشوار،طوال

ذلكفلولاعاماةأربعينطوالوسكنمودةمنوفرتهومابي،والعنايةالبيتوادارة

خير.كلاللىفجزاهابهاأفتخرالتيأهدافيمنكثيرآلأحققكنتما

هذهاعتبارراجيآلطولهاالشكربقائمةأسمارهمتردلمالذينمنللكثيرأعتنرثم

منهم.لكلبالفضلاعترافأالجمله

الشال!.الموضوعهذافيللغوصالعونيدمدمنكلأشكروبالنهاية

القصدصراءمنواللى

العجلونيكاملد.
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لفهرسا

لموضوعا

اهداء

توطئة

الفهرس

والمواقعالشخصياتبعضلليل

المقدمة

الآخروقبولالمسيحية

المتصهينةالمسيحية

للاخرونظرتهالاسلام

المومنينتنفعالذكرىفانتذكركمفلسطينهذه

اليهول!ية

بالأسفارتعريف

التلمود

للتلمودالمرحليالتطور

محتواهوملخصالتلمودعناصر

المشناه

الجماراه

اليهودعندوسلطتهالتلمودمنزلة

متأصلةأمجديدةالعنصريةهل

التلمودتعاليمبعض

؟اليهوديهومن

اليهودعندوالدينالنسب

الرئثشغمثإ!نمرائيل

لصفحةرتما

3

9

91

31

38

93

57

57

58

06

62

63

63

64

68

07

71

73

74
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اليهوليةالخصوصية

التفوقعلىعلامةالالهيالاختيار

دينيكتكليفالاختيار

ربانيكأمرلاختيارا

اليهوليةفيالكذب

البعيدةالمدنوفتححصارشرائع

الموعدأرضمدنوفتححصارشرائع

جندهمسيرةقبلزيدبنأسامةلبعثةبكرأبيوصية

القديمةالمذابح

أريحاملينةمذبحة

عايمدينةمذبحة

التوراتيهوالخرافاتالأموريينمذبحة

ودبيروحبرونوعجلونولخيشولبنةمقيدةمذابح

وغيرهاعجلونتدمير

حاليآعمان-عمونربةإحتلال

والعناقيينوحاصورميروممياهمذبحة

العماليقمذبحة

داوود(النبيإلىنسبة)الداووديةالمذابح

إسرائيلبنيلصالحالشعوبضدالعرقيوالتطهيرللبشرالالهيةالابادة

هـابادتهم،أرضهماليهودوتمليكالأصليينالسكانطرد

جريمةالنساءعلىالابقاء

جريمةالأغيارعنالعفو

4891مايوقبلالعسكريةالارهابيةالتنظيمات

الهاجاناه

البالماخ

إتسل

74

75

76

76

08

81

81

81

82

82

82

82

83

83

83

84

84

84

85

85

85

85

87

88

98
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لأرجونا

ليحي

شتيرن

فيم(لمستعرا)نبولمستعرا

6791عامحتىالاسرائيلي/الصهيونيالارهاب

الثمانينياتفيالاسرائيلية/الصهيونيةالارهابيةالمنظمات

إيمونيمجوش

الاسرائيلية/الصهيونيةكاخمنظمة

)8791والانتفاضةالاسرائيلي/الصهيونيالارهاب

اليهوديالقوميالوطنإقامةوسياسةبلفور،وعد

بيكو-سايكس

الانتدابفرض

فلسطينفيالانتدابحكومةإدارة

الصهيونية-الاستعماريةللمخططاتفلسطينعربمواجهة

الحديثةالمذابح

4891-ا009منالاسرائيليةالمجازر

9291عام"الفلسطينيةالبراق"انتفاضةمجزرة

ام379!امأولكا!نأواخر؟-التدس"مجزرة

م6/3/3891حيفا""مجزرة

م6/7/3891"حيفا"مجزرة

م13/7/3891""القدسمجزرة

م51/7/3891""القدسمجزرة

م25/7/3891"حيفا"مجزرة

م26/7/3891!حيفا"مجزرة

م26/8/3891""القدسمجزرة

م27/3/9391"حيفا"مجزرة

11
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مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

نرلمجاا

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

مجزرة

م/126/9391"الشيخ"بلد

م/916/9391لاحيفا"

م02/6/4791"حيفا؟

م/12/4791"13!العباسية

ام/18/12479الخصاص،"عرب

.م92/21/4791"القدحا"

م03/21/4791""القدس

/03/124791!بريكالشيخ"

1/1/9491-ا/31/12479"الشيخ"بلد

م4891عام"!الإسرائيلية

م/4/14891"يافا"

4/1/4891يافافيلاالقديمة!السرايا

م5/1/4891لاميسا"سمير

م7/1/8491""القدس

م8/1/8491"العربيةلسراياا"

م51/1/8491"الرملة"

م61/1/8491""حيفا

م22/1/8491"يانلأ*ر"

م28/1/8491لا"حيفا

م/01/24891"طولكرم"طيرة

م/41/24891سعسع""

م/2/24891."القدس"

م/02/24891"حيفا"

م/133/4891"!الحسينية

م/313/4891كبير""أبو

م/31/34891-يافالماحيفا"قطار

24

24

25

25

25

26

26

27

27

28

28

28

28

28
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92

92
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31

31

32

32

32

32
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م13/3/8491"حيفا-هرةلقااقطار"مجزرة

م8491/رذا1/""مارسلرملةا"مجزرة

م9/4/8491؟ياسيندير!مجزرة

م01/4/4891الدينداونصرالخوري"بيتمجزرة

م21/4/8491"قالونيا"مجزرة

م31/4/8491،للخونا"مجزرة

م41/4/8491-31"لدينا"ناصرمجزرة

م91/4/8491"طبرية"مجزرة

م22/4/8491"حيفا"مجزرة

م22/4/8491"مةالرا"بحةمذ

م/54891/"2زيتون"عينمجزرة

م13/5/4891"صفد"مجزرة

م/14/54891"أبوشوشة"مجزرة

م51/5/4891عكا"مدينة"مجزرة

م21/5/4891"داراس"بيتمجزرة

م5/8491/-2223"الطنطورة"مجزرة

م8491/يونيو"الرملة"مجزرة

م9/7/8491"جمزو"مجزرة

م7/8491،دهمش*مجزرة

م7/8491-21-11"للدا"مجزرتا

م16/7/4891حيفا""طيرةمجزرة

م17/01/4891"!المجدلمجزرة

م/21/014891"السبعبئر!مدينةمجزرة

م93/01/4891"الدوايمة"مجزرة

م93/01/4891"الصفصافلامجزرة

م03/01/8491"عيلبهن!امجزرة
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32

33
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34

34

34

35

35

35

36

36

37

37

37

38

38

42

42

43

43

43
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م03/01/8491"لحولةا"مجزرة

م03/01/8491"لحةصا"مجزرة

م/31/014891الأسد"ودير"البعينةمجزرة

م/2/114891المواسيعربمجزرة

م5/11/4891"الكروممجد"مجزرة

م13/21/8491"جيز"مجزرة

والعنصريالعرقيبالتطهيراليهودبعضاعترافات

ياسين"لاليرمذبحة

الأحمر(.للصليبالدوليةللجنةالرئيسيالممثل)رينيرجاكبيان

6791-9491منالمجازر

هاكوز()محمدالهدنهضابطمذكراتفيورتكما48حرببعدوالتدميرالمذابح

4891العامبعدوقعتالتيالاسرائيليةالمجازر

م3/9/0591لاالعزازمةعرب"مجزرة

م7/2/1591""شرفاتمجزرة

م6/1/5291لحم"!بيتمجزرة

م11/1/5291جالا"!بيتمجزرة

م22/4/5391!القلسى"مجزرة

م/258/5391"البريج"مخيممجزرة

م/015391/ا-415لاقبية"مجزرة

م5491//283"نحالين"مجزرة

م2/11/5491"أيوب"ليرمجزرة

م28/2/5591""غزةمجزرة

م5591/مارس"العزازمةلاعربمجزرة

م5/4/6591ثا!غزةمجزرة

م!51/4/6591!)"غزةمجزرة

م01/01/6591"قلقيلية"مجزرة
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39

39

49
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92/01/6591"تاسم"كفرمجزرة

قاسم"لاكفرفياعتذار

م3/11/5691-5"يونسخان"مجزرة

م3/11/5691؟يونسخان"مخيممجزرة

م21/11/5691"يونسخان"مخيممجزرة

م31/11/6791"السموع"مجزرة

م7/6/6691!لقدسا"مجزرة

م6791/يونيو"رفح"مخيممجزرة

02/7/6791"مةلكراا"مجزرة

6791حربفيجماعيةبمجازرتعترفإسرائيل

-68917391منالمجازر

م9/2/6891""الكرامةمجزرة

12/8/9691"الأقصى"المسجدحرق

9691عامالمباركالأقصىالمسجدحرقفيالصوربعض

النهرشرقفيالاسرائيليالطيرانمجازر

3991-ا749منالمجانر

م11/5/7491*4"لبنان"مخيماتمجزرة

م1/9/8291-168وشاتيلا"!صبرامجزرة

الحوتنويهضبيانللمولفةوشاتيلاصبراكتابمنالمنتقاهالصوربعض

م/16/58391"الحلوةعينلامخيممجزرة

م/267/8391"الخليلفيالإسلاميةالجامعة"حرممجزرة

م31/4/9891،"نحالينمجزرة

م02/5/9891"قارة"علورنمجزرة

م8/01/0991"الأقصى"المسجدمذبحة

اليومالى-4991منالمذابح

م25/2/4991الخليلفيالابراهيميالحرممذبحة
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الخليللمذبحةالدينيةالخلفية

م25/9/6991-27""النفقمذبحة

الأقصىانتفاضةانطلاقةبعدالاسرائيليةالمجازر

م11/3/3002جباليا""مخيممجزرة

م3/9/420/02-92"جنين"مخيممذبحة

م22/7/2003بغزة"الدرج"حيمجزرة

م1/9/2002بالخليل"نعيم"بنيمجزرة

م18/5/4002""رفحمجزرة

م6/9/4002في،الشجاعية"مجزرة

"غزةقطاع"شمالمجزرة

م4/1/5002لاهيا""بيتمجزرة

م9/6/6002"غاليةلاعائلةمجزرة

م13/6/6002بغزة"الدينصلاح"شارعمجزرة

م6002//127"سلميةأبو"عائلةمجزرة

م8/11/6002"حانون"بيتمجزرة

(6991أبريل)18"قانا"مذبحة

سالمقريةإلىثانيةالعودة

2002فلسطينفيوجنيننابلسمذبحتي

8/11/6002في()غزهحانونبيتمجزرةمنصور

27/2/8002""غزةمجزرة

والحاضرالماضيفياليهوليةالعنصرية

إسرائيلسياسىوكبارالصهيونيةالحركةقادةعنصرية

6003لبنانحربمنمستقاهلروس

4891عربتجاهالحاليةالاسرائيليةالسياسةفيوبغضاءعنصريةبراهين

المتصهينةوالمسيحيةاليهود!يةبينوالمقارنةالتشابه

والفلسطينيينإسرائيلبينالدولتينحذسقوط
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692
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348
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الخاتمة

المراجع

الكتابفيورأيهمالخطيالأساتذهتقييم
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358

363
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والمواقعالشخصياتبعضدليل

وتحتوي،اللهبهاأوحىالتيالكتبمجموعهوالمقذسالكتاب:المقدسالكتاب-

الممئماءكتابإته.الخليقةوسائرالبشريللجنسإرادتهوعننفسهعناللهإعلانعلى

العالم.نهايةوحتىالخليقةبدءمنذومكانزمانكلفيللأرض

إوانجلدزو""الفعلمنمشتقة"إوانجيلون"اليونانيةفيالانجيلكلمة:الافجيل-

الفعلهذاومن،الخ..يكرز.أوسارةأخبارآئخضيزأويخبرأويبشرأويعط:وتعني

مبشر.أي"أوانجلستيس"الفاعلاسماشتق

منالأولىالخمسةالأسفارعلىوتحتوي،الشريعةأوالناموسأي:التوراه-

التكوينأسفاروهي،موسىكليميماإلىاللهبهاأوحىالتيالكتبوهي،المقدسالكتاب

والتثنية.واللاويينوالعددوالخروج

ويبسطكهااليهودمعارفوحدهيفسرالذيالعقائديالكتابهوالتلمود:-

بيه"شبعل"توراةئبعىالتلمود()أيالشفهيالقانونفهذا،تعاليمهم

التيالشفهيةالشريعةفهو،كلهللتلمودوالأساسيالرئيسيالجزءالمشنا:-

لقانونهمبهموثوقأرسميآمرجعأاليهودعذهوقدالدينيةالقوانينمجموعةتضمنت

نتيجةالجماراهوجاءت،الاتمامأوالاكمالومعناهاالجيمبكسروهيالجمارا:-

دعوهالها،مسهبةوشروحاتحواشيووضعالمشناهعلىالكثيراليهودلتعليق

منجزءآأضحتوقد-أنهى()كملالعبريالفعلمنمشتقاسم)وهيجمارا

بابلوجمارا،()فلسطينأورشليمجمارا:اثنانوالجماراالتلمود،

اليهودغيرأيالأغيار:-

المسيح،مجيءقبلالدمنبهاالموحىالمقدسةالكتبمحموعةوهو:القديمالعهد-

القديم.العهدشعبمعالهعهدعلى،كتابآ93وعددها،الكتبهذهوتحتوي

علىدمهبسفكالكنيسةمعالمسيحقطعهالذيالعهدإلىيشيرا!ديد:العهد-

.الخلاصلاتمامالصليب

91
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للتعظيم(ونلكالمفردعلىتدلأنهاإلاالجمعصيغةفي)تردعبريةكلمة:راباي-

الجذرومنالعبرية"راف،كلمةمنوهي"أستاذي"،أو"سيدي"،الحرفيمعناها

فيشاعتالتي""حاخامكلمةنستخدمالموسوعةهذهوفي"سيد".بمعنى""ربالسامي

"السيدلكلمةمرادفآالحاضرالوقتفي"راباي،كلمةئستخذموقد.العثمانيةالدولة

رابايابن!ن"رابايئقال:التوراةلقراءةالمصلينأحدئناذىفحينما،ولذا".فلان

ظنالسيدابن!ن"السيدأيظن"،

لأعظماوهو!متزهاأحوزيه:لبصيرا-

ثيهرو:ئيالرا-

وأالقوالومعناهجامعاللقبوهذا.الشفتيننطقأي(شفاتيم)نيبنبي:النيي-

.المقوال

عشراثنييد2الكبرىالروحيةوالامامةالقيادةأوكلت:العظيمالكنيس-

الأنبياءأواخرضمنهمومنومشاهيرهموأساتذتهماليهودعلماءمنشخصآ

السنينوفيبابلإلىالسبيسنيأواخرفيعاشواوكلهمالصغرىالأسفارأصحاب

لهممكافأةالفارسيالحكمتحتاليهودرجع،لفلسطينالفرساحتلاللعهدالأولى

البيتاسماليهودعليهأطلقالذيالعهدوهوالفارسيلقورشوولائهمخدماتهمعلى

لليهودالسلطةومنح()أورشليمالقدسوأسوارالهيكلبناءفيهأعيدالذيالثاني

تزوجالتيمردخايابنة"أستير"سلالةمنإنهعنهقيلالذيقورشالملكرعايةتحت

أحشويرش.بها

وبينالكبرىالكنيسةرجالبينيصنفونوهرلاء:العظيمالكنيسيقايا-

حقيقةالكنيسةسلكفييدخلوالموفم،والأئمةالمستلمينمنالمشناعلماء

بقايابلقبلقبواوقدعنهاوأخذهمإياهالمعاصرتهمبهاألحقواولكنهم

ورابيبالصد!يقالملقبالأعظمالكاهنشمعونومنهمالكبرىالكنيسة

يأ"متنيتا"إلىنسبةالتناثيمالأمامةفيهولاءوخلفهركانوس.دوسابن

هيالتيالممتزجةالكلدانيةباللغةالعبرانيةمشنةلفظةترجمةوهيالدرس

أسفارجمعتالكبرىالكنيسةأياموفي.يخفىلاكماالدارجةالتلمودلغة

بعدفيماتغيرالترتيبهذاولكنمرةلأولوالأنبياءالتوراة
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يرتئيهاكانالتيوالآراءالأصليةالموروثةالتقاليدمجموعمن:التنائيمفرقة-

والأنظمةالمستجدةوالقواعدالأحكامتطبيقفيالأئمةأجيالمنجيلكل

عنعبارةهيالتيالمشنةتالفتالكبرىالكنيسةرجاللماجماعالموضوعة

والدينيةوالقضائيةالاداريةالأحكامعلىتحتويالحفاظيتداولهاكانمتون

..التلمود.أساسوهيوالسياسيةوالطقسية

بالبعثيعتقدون،التبنيعندهم،يتزوجونلامتشددون:الفريسيون-

الآخروالعالموالملائكة

،التلمودوينكرون،والناروالجنةوالحسابالبعثينكرونالصدوفيون:-

المنتظر.والمسيحالملائكةوينكرصن

يجوزولا،الحليثالعهدفياليهوليةالطوائفأهممنهي:اليهودطالأرثوذكسية

الرأيباليونانيةتعنيالأرثوذكسيةفلفظةالمسيحيةالأرثوذكسيةوبينبينهاالخلط

الأصليةأوالقديمةبالقوالبالمتمسكةالدينيةالطوائفعلىللدلالةوتستعملالقويم

الحريدية.واليهوديةالحديمهالأرئودوكسيةاليهوديةإلىالأرثودركسيةتنقسم.للدين

الأرثودوكسية:اليهوديةخصاثصمنو

التلمود(.منالتشريعيالجزء)بالهالاخاةالصارمالتمسك-

الأخلاقية.غيرالحضارةلأصنافورفض،الحديثةبالحضارةالمحددالتقبل-

ولكن،ومكفرةخاطئةالمقدسةالكتبلدراسةالحديثةالأساليببانالايمان-

الأساليب.هذهيقبلونالأرثودوكساليهودبعض

اليهودية.لأركانوتقبلتقليديتعليم-

،المتحدةالولاياتلطنشأتحديثةيهوديةلينيةفرقةهي:المحافظةاليهودية-

اليهوديةجانبمنكمحاولة،العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنأواخر

حركةوكبرأهموهيالجديدالعالمفيالحديثالعصرفياليهودلوضعللاستجابة

شختر.سولومونمفكريهاوأهم،العالمفييهوديةدينية

التوراةبتعاليمالملتزمينغيراليهودمنالجماعاتهم:الاصلاحيون-

بديلاسم"إسرائيل"اسميعتبراليهوديالتراثوفيالتوراةفي:إسرائيل-

وتظهر،ليعقوب
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25:32التكوينسفرفيلإسراثيليعقوبتسميةقصة

الله:يهوا-

نسبهميرجعوالذينالقديمةالساميةالآسيويةالشعوبمنخليطهم:العبراثيون-

القديمة،فلسطينأيكنعانأرضفيلفترةاستقرواوقدالسلامعليهنوحبنسامإلى

لهذاطبقاالسلامجميعاعليهمويعقوبإسحقثمومنالسلامعليهإبراهيمويعتبر

جنساأوعرقايمثلونلاالعبرانيينأيضا.فإنالمفهوملهذاوتبعا،عبرانيينالتعريف

نأعلى،ساميةأسيويةشعوبمنمختلطةجماعاتيمثلونمابقدرالأجناسمن

بينانتشرلىان)الآنشائعهوكماإسرائيلبنيعلىنسبهميقتصرلمالعبرانيين

إسرائيلفبنو،شائعخطأوهذا(اليهودهمالعبرانيينأنالمفهومهذافيلبشالناسعامة

وجدهإسحقأباهإنبل،العبرانيينمنيعتبروننفسهيعقوبرأسهموعلىالأوائل

صغيرافرعاإلاإسرائيلبنويمثلولم،عبرانيينلهذاتبعايعدانالسلامعليهماإبراهيم

غيرهم.دونللعبرانيينأنفسهمنسبواأنذلكبعداليهوديلبثلمثم،العبرانيينمن

والمعروفينالسلايمعليهإبراهيمنسلمنالمنحدرينالعبرانيينليناليهودية:يهود-

بالتوراةامؤئبالسلامعليهموسىإليهماللةأرسلالذينإسرائيلبنيمنبالأسباط

قدبدورهاوهذه،الشعبيهودلىإمنسوبةأنهايبدوديانةواليهودية،نبئالهمليكون

وعممت،السلامعليهيعقوبأبناءأحديهوذاإلىنسبةتكونوقدأصلها،فياختلف

برفقالرجوعتعني:(الهود)ولفظة.التغليبسبيلعلىالشعبعلى

عامبودابستفيولدعرابهاوللصهيونيةالروحيالأبثيودور:هيرتسل-

فكرةطرحو،اليهودمطاردةواليهوديةالقضيةفييفكرشبابهمنذأخذو0186

كتابهفيالفكرةهذهعنتحدثحيثصهيونإلىالعودةوالمهجر"دامناليهودخروج

أمابنتوولدهرتسلزئيفبنيامينلثيودر5918عامصدرالذياليهود""دولة

أوهاممنتخلصآالكاثوليكيةإلىابنتهتحولتفيماانتحرثممنوجنفقدالولد

تفسخت.قدعائلتهتكونبذلكوالصهيونية

ليونيلاللوردإلىبلفورجيمسآرثرأرسلهاالتيالرسالةعلىتطلقبلفور:وعد-

لليهودقوميوطنلانشاءالبريطانيةالحكومةتأييدإلىفيهايشيرروتشيلدديوولتر

فلسطين.في
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سياسييهوديكيانإيجادسياسةالعشرينالقرنبدايةمنذإنجلتراتبنتلقد

لحمايتهموبحاجةفلكهمفيودائرآلنفوذهمخاضعاسيظلأنهقدروافلسطينفي

يعرقلالدائمالهمويورثهمقواهمينهكللعربمشغلةالمستقبلفيوسيكونورعايتهم

الذيبلفوربوعدهذهسياستهابريطانياوتوجت.بينهمفيماللوحدةمحاولةكل

.آنذاكخارجيتهاوزيرأطلقه

الصهيونيةالحركةأهدافبينالاستراتيجيالربطعلىالدلالاتأبرزمنولعل

داكانت:1691عامفيجارديانمانشسترصحيفةذكرتهماالبريطانيةالدولةوأهداف

موسىمصرمنوجاء،منفاهومكاناليهوديالشعبمهدالنهرينبينمابلاد

علىبالقضاء(الأولى)العالميةالحربهذهانتهتمالىاذااليهوديه،الدولةموسس

فيدفاعيةجبهةتامينإلىالحاجةوأدتالنهرينبينمابلادفيالتركيةالامبراطورية

!ا.كاملةدورةدارقدالقدرفسيكونفلسطينفييهوديةدولةتاسيسإلىمصر

التحريررئيسبقلموهومقالهاالصحيفةواصلتفقدبفلسطينيتعلقوفيما

ماإلامستقلجغرافيأوقوميوجودالواقعفيلفلسطين"ليس:قائلةسكوتتشارلز

التيالماضيروحإنها..استقلالهممعاختفىالذيالقديماليهودتاريخمنلهاكان

اليهودخلالمنفعليوجودلهايكونأنيمكنوالتييدفناهاأنعامألفايستطعلم

فإنهالغيرهمبالنسبةأما،للمسيحيينالمقدسةالأرضهيفلسطينكانتلقدفقط،

بالنسبةبذاتهقائماوطناتعدولكنها،العربيةالجزيرةأوسورياأولمصرتابعةتعد

فقط".لليهود

مصالحهناككانتفقدالوعد،لاصدارالوحيدالسببالدينيالعامليكنولم

يهودهجرةمنقلقةبريطانياكانتالأساسففي،استراتيجيبعدذاتمشتركة

تشكلت2091عاموفي.للاضطهاد.يتعرضونكانواالذينالشرقيةوأوروباروسيا

أمامهابشهادتهدلاءللا7لندنإلىهرتزلواستدعيالغرباء،لهجرةالملكيةاللجنة

بشأنهاالرأيوتقديملبحثهااللجنةدعيتالتيالمشكلةيحلشيء"لاقال:حيث

أوروبايهودإن.الشرقيةأوروبامنبقوةسيستمرالذيالهجرةتيارتحويلسوى

هنابقاءهمأنترونكنتمإذا؟يذهبونفاينهم،حيثالبقاءيستطيعونلاالشرقية

دونإليهيهاجر!نآخرمكانإيجادمنبدفلا،فيهمرغوبغير-بريطانيافيأي-
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وطنوجدإذاالمشاكلهذهتبرزلنهنا.تواجههمالتيالمشاكلهجرتهمتثيرأن

تهجيرلمنعالتدخلبريطانيالإمكانكانيهوديا.وطناقانونيابه،الاعترافيتملهم

فيالعمليةهذهتوظيففيمصلحةلهاأنوجدتأنهاإلا،الشرقيةأوروبامناليهود

صدوربعدفلسطينإلىالمهاجرينقوافلفحولت،الأوسطالشرقفيتوسعهابرنامج

اللازمة.والمساعدةلهمالحمايةبتوفيرالوعد،وقامت

تولىوالذيإسرائيللدولةوزراءرئيسوأولصهيونيزعيم:غوريونبن-

نجفوئسكفيغريندافيدباسمغوريونبندافيدؤلد.فترةلأطولالمنصبهذا

كانالذيوالدهأشسهاالتيالعبريةالمدرسةفيوتعقم1886فيببولندا

الجماعةصفوفإلىوانضمصهيونئاغوريونبنوأصبحمتحمشا.صهيونئا

منيبلغكانعندما(صهيون)غضال،صهيون"ئوعالطالصهيونيةالاشتراكية

عاقا.17العمر

ورجلجندفياوهو97-779إسرائيللولةخارجيةوزير:ديمانهوشى-

)5891-العامةالأركانلهيئةرئيشابصفتهالدفاعجيشطريقيحذد،لرلة

لجيشجديدةعسكريةتكتيكاتتطويرفيحاسضادوزايلعبوكان5391(.

المفاوضاتفيليانشاركالخارجيةوزيرمنصبئشغلكانوعندما.الدفاع

مصر.معالسلاممعاهدةعلى

خارجيةوزيرة7491-9691،إسرائيللولةوزراءرئيسةممائير:جولدا-

صهيونيةغضاليةزعيمةوهيمئير،غولداؤلدت،91-669156ئيلإسرالمولة

مابوفيتشغولداباسم،إسرائيللدولةالرابعةالوزراءورئيسةودبلوماسية

هاجرتعمرهامنالثامنةتبلغكانتوعندما.8918في)أوكرانيا(كييففي

حيثميفؤوكي،ءويشكونسينفيمئيرونشأت.المتحدةالولاياتإلىعائلتها

مايرسون،موريسمنوتزوجتالصهيونيةالشبيبةحركةإلىانضمت

ميرحافيا.كيبوتسإلىانضمتحيثفلسطينإلىهاجرت2191وفي

ا-299وا-8498391إسرائيللرلةوزراءرئيسشامير:اسحق-

جاسوس،السريةالحركاتإحدىقائدوهوشاميريشمحاقؤلد8691

باسمؤلد،إسرائيللدولةالسابعالوزراءورئيسبرلمانعضو،محترف
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المدرسةفييتعقموكان.ا!15فيببولنداروزيئويفيييننيرنيتسكييتسحاق

يبلغكانعندمابيتارالشبيبةحركةالىوانضمبيالستوكفيالعالريةالثانوية

إلىوهاجرالحقوقيتعفمكانحيثوارسوغالر3591وفي.عاقاا4الغمرمن

العبريةبالجامعةوالتحقفلسطين

ؤلد99-8991إسرائيللرلةخارجيةوزير،1002-الوزراءرئيس:شارون-

الدفاعجيشفيخدتمهوأدى.قلالكفارفيا289فيشارون"()"أريكأريئل

وهو.جنرالميجربرتبةالدفاعجيشصفوفواعتزلعاقا25منأكثرخلال

القدسأورشليمفيالعبريةالجامعةمنالقانونفيبكالوريوسشهادةصاحب

6291().

إيفينأباأشغلا-7496691إسرائيللرلةخارجيةوزيرايفين:ابا-

وعندمابارغا.خطيئاوكانكنيستوعضووزيزاوكاندبلوماسيةمناصب

إسرائيلعلاقاتتعزيزإلىيسعىإيفينكانالخارجيةوزيرمنصبأشغل

المشتركة.الأوروبيةالسوقمعالصداقةضمانلىالىالمتحدةالولاياتمع

السنةالاتامحربمبلالممحدهالأممفيلاسرائ!لالس!اسيالنشاطلعودوكان

وبعدها.

إسرائيللولةوزراء،رئيسالدفاعوزيرالونراء،رئيسنائببماراك:ايهود-

كيبوتسفيبراكإهودؤلد-59916991إسرائيلدولةخارجية،وزير1.82-9991

هاشارلن.مشمار

وفيخاصةلوحدةوقائدكجنديخدمتهوأدى9591فيالدفاعجيشفيبراكإنخرط

فيومناصبالمدزعةالقواتفرقةوقائدمدزعلواءقائدمنهامختلفةقياديةمناصب

.الدفاعجيشفيالاستخباراتقسمرئيسمنصبوكنلكالأركانهيئة

الإسرائيلي.العربيالصراعفيمتخصص:شلاليمايفي-

قامواالذينالجددالمورخينتيارإلىينتميإسرائيليمورخهو:باييايلان-

حيفابجامعةدرس.الصهيونيةوتاريخالإسرائيليالتاريخكتابةياعادة

حلدعاةأبرزمنبابيهإيلانيعتبر.إكسيتربجامعةحاليايدرسهوو

الموسساتمقاطعةمويديمنأنهكما(،الفلسطينية)للقضيةالواحدةالدولة
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بسببإسرائيلفيالنقدمنللكثيربابيهإيلانتعرض.الاسرائيليةالتعليمية

.الاحتلالمقاومةوفياللاجئينعودةفيالفلسطيئيةللحقوقتأييده

إسرائيلدولةخارجيةوزير،!9-6991إسرائيلدولةوزراءرئيسنتنياهو:-

.9491أكتوبرالأولتشرينمن21فيأبيبتلفينتنياهوبنيامينؤلد3002-2002

لأ-)729الدفاعجيشفيالخاصةالكوماندووحداتإحدىفيوضابطاجندئاوكان

الباكلوريوسبدرجةللتكنولوجياماساتشوسيشىمعهدمنتخزجهوبعد(.6791

يعملنتنياهوالسيدكان،الأعمالإدارةفيالماجسترودرجةالمعماريةالهندسةفي

ومنذلىاسرائيل.المتحدةالولاياتفيالصناعةقطاعفيمديرمنصبوأشغلمستشازا

.الإرهابمكافحةسبللبحثموسسةوهويوناتانلمعهدمديزانتنياهوكان7691

ومصادقةوبريطانيافرنسابينسريآتفاهمآكانت1691عامبيكو:سايكس-

لتحديدللشامالعراقمنوبريطانيافرنسابينالطبيعيةسورياإقتسامعلىروسيا

هذهعلىللسيطرة،العثمانيةالامبراطوريةتهاويبعدآسياغربفيالنفوذمناطق

الأولى.العالميةالحربفي،المنطقة

بمفاوضات1691وأيار1591الثانيتشرينبينالاتفاقيةهذهالىالوصولتم

سايكس،ماركوالبريطانيبيكوجورجفرانسواالفرنسيالدبلوماسيبينسرية

وروسياوبريطانيافرنساخارجيةوزاراتبينتفاهموثائقتبادلصورةعلىوكانت

روسيافيالحكمسدةإلىالشيوعيينبوصولالاتفاقعنالكشفتم.آنذاكالقيصرية

وكانتوبريطانيافرنساوأحرجالاتفاقيةتمسهاالتيالشعوبأثارمما،1791عام

الحسين-مراسلاتفيظهرتقدالمباشرةالعربية-الرسميةالشعبيةالفعلردة

.مكماهون

الجزءعلىفرنساوحصلت،الاتفاقبموجبالشامبلادوالعراقبلادتقسيمتم

أما.العراقفيالموصلومنطقةالأناضولجنوبمنكبيروجزءالشامبلادمنالأكبر

بالإتجاهمتوسعاالجنوبيالشامبلادطرفمنسيطرتهامناطقفامتدتبريطانيا

والمنطقةالعربيالخليجبينالواقعةالمناطقوجميعوالبصرةبغدادلتضمشرقا

وعرفتسورياجنوبمنبعدفيمااقتطعتالتىالمنطقةتقعتقررأنكما.الفرنسية

وروسيا.وفرنسابريطانيابينبالتشاورعليهاالاثفاقيتمدوليةإدارةتحتبفلسطين
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حريةلفرنسايكونأنعلىوعكاحيفامينائيبريطانيامنحعلىنصالاتفاقولكن

الاسكندرونةميناءاستخدامبالمقابللبريطانيافرنساومنحتحيفا،ميناءاستخدام

حوزتها.فيسيقعكانالذي

:(بوش)وعدالثافيبلفوروعد-

وسلامةأمنيضمنالاسرائيلي-الأميركي!التحالف:الآتيهوالوعدونصق

إغلاق،الأميركتينإلىبالنسبةذلك،ويساوي".اليهوديللشعبكدولةإسرائيل

تشئىإسرائيلتعدلمجديدأوسطشرقفيمصونةمحفيةدولةفيالاسرائيليالمل!

التاريخية.فلسطينحدوديتخطىدورفيهلهايعدولماستراتيجيآ،مشروعآفيه

حين،1991عامالعراقعلىالأولىالأميركيةالحربمنذبالتشئىأخذوضعوهو

للهيمنةاستراتيجيةضرورةأصبحالمنطقةفيالأميركيالعسكريالحضورأنتبين

ثغرةمجزدسوىليستإسرائيلأناتضحبينما،والدوليةالاقليمية،الأميركية

فوقعدوانعلىللرذالعراقيوباستخدمها،الأميركيةالترتيباتفياستراتيجية

الرئيسلنظامأتاحا،عربيينوتضامنترحيبوسطإسرائيلبقصفوذلك،طاقتهم

الغزوحتىوالاستمرار،التماسكعلىوساعداهههيبتهعلىي!حافظأنحسينصذام

.3002عامللعراقالأميركي

لاعلانالشابقةالفترةفيالفلسطينيةالأراضيلطإرهابيعسكريتكتلهي:أرجون-

الارجون.منظمةلإرهابالفلسطينيالشعبمأسىمنالكثيروئعزى.إسرائيلدولة

ئيل.إسرابحزيةتناديقتاليةمنظمةالإرجونفيالإسرائيليينمنالكثيرويرى

هامقراء"بعليأومقرا""بنيأو"قرائيم"العبريةفييقابلهمصطلح:القراءون-

الشفويةبالشريعهيؤمنونلالأنهمالاسمبهذاالقراءونسميوقد!.الكتاب"أهلأي

اليهوديةأتباعبأنهمالقوليمكن)ولذافقط)المقرا(بالتوراةلىانما()السماعية

أمسمصهايهوديةفرقةوالقراءون.(الحاخاميةأوالتلموديةاليهوديةمقابلالتوراتية

أنحاءكلفيأفكارهاوانتشرتالميلاديالثامنالقرنفيالعراقفيداودبنعنان

العربظلإذالتاسعالقرنفيإلاإليهمللا،شارة()قرائينكلمةتستخدمولم.العالم

الفرقة.موسسإلىنسبةبالعنانيةإليهميشيرون

اليهوديالفكريقومحيثاليهودغيرمنالبشريةالمجموعةهمالجوييم:-
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معمشماويينبشرأاليهودنظرفيالجوييميعتبرولاالتفرقةهذهعلىالعنصري

لااليهوديةوالاخلاق.درنيةنظرهلغيرهاليهوديوينظرالانسانيةالحقوقفياليهود

يسمىالانجليزيةوباللغةكاليهودالبشريةالمجموعةهذهمعالتعاملاليهودمنتطلب

لليهود.)فىرزءا(بمقرنهءولولءتأ4أهولاء)3!ا

اليهودية:العصابات-

الهاجاناه:

استيطانية،صهيونيةعسكزيةمنظمةوهي"،!الدفاعتعنيعبريةكلمة""الهاجاناه

.0291عامالقدسفيأسست

البالماخ

"،الصاعقة"سراياأيماحاتس""بلوجوبالعبريةللعبارةاختصار"البالماخ"

متقدمةكوحداتلتعمل4191عامشكلتالتيللهاجاناهالضاربةالقواتوهي

الثانية.العالميةالحربأثناءالخاصةبالمهامالقيامعلىوقالرة

إتسلى

أي"إسرائيليارتسليوميتسفاي"إرجونالعبريةللعبارةإختصار"إتسل"

صهيونيةعسكريةمنظمةوهي"،إسرائيلأرضفيالقوميةالعسكرية"المنظمة

المنظمةعلىانشقواالذينالهاجاناهأعضاءإتحادمن3191عامفلسطينفيتأسست

بيتار.منمسلحةوجماعةالأم

ليحي

"المحاربونأي"يسرائيلحيروت"لوحميالعبريةالعبارةاختصار"!ليحي

أسسهاسريةصهيونيةعسكريةمنظمةوهي"،إسرائيلحريةأجلمن

إتسل.عنأنصارهمنوعددهوانشقاقهبعد0491عامشتيرنأبراهام

ثملييحيتسمىوكانتشتيرنأبراهامأسسهاصهيونيةعسكريةمنظمة:شتيرن

مقتله.بعدمرسسهالإسمسميت

عسكريةوحداتوهي""المستعربونتعنيعبريةكلمةالمستعرفيم":المستعربون

.4291عاممنذالمجالرةالعربيةوالبلادفلسطينفيتعملكانتصهيونيةسرية
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سجنوبولندافيولد،إسرائيلييهوديكاتبهو:شاحاكاسرائيل

واليهوديةاليهود:كتبهمنسنة04منلاكثرإسراثيلفيمقيمهوو،بيلسنفي

اسرارو،عام0003وطأةاليهودوتاريخاليهوديةالديانة،لخطاياامنعامآلافثلاثة

عنالحقاثقبكتابةبدأواالنينالجددالمثرخينمنويعتبراليهودي،التارلئمكشوفة

الللمودية.التعليماتوكشفموضوعيبمنظارالاسرائيليالعربيالصراع

قياممهندس،لاسراثيلخدمةوكئرهمالصهاينهكبارمن:جولدمانظحوم-

لنصرتتدخلالذيوهواليهوديةالموسوعةمرسسوهوواستمرارهااسرائيل

ممانعه.كانتأنبعداسرائيلدولةلاقامةأمريكا

القلعةسياسةعلىحض!المتشدلينالصهاينةكبار:منجابوتنسكيفلا!يمير-

قراهم.وتدميرالعربوقتل

الثالثالسبطإلىبالاضافةسبطأعشراثناوعددهااليهوديةالقبائلهي:الأسباط

كلفيبرزفلقدالقبليالنظامولفهمالدينرجالسبطوهواللاويينسبطوهوعشر

:بوصفوارجالسبط

ورجالهاالقبيلةإشكالاتبينكلضاهبالفصلعملهمإلىبالاضافةوهم:قضاهأ-

أنثي.أون!كرآيكونأنويمكنللقتالالقبيلةتفطرعندماالعسكريينالقادةكانوا

ن!كرا.يكونوأنلاويسبطالكاهنيكونانبالضرورةوكانالدينرجالوهم:الكهنةب-

اللىامورمنبأمرلينبؤاجاءوابلكهنةأوقضاهبالضرورةالأنبياءيكنلمأنبياءج-

ونبيآ.وكاهنأقاضيآكانسواةالأصليةصفتهينفيلمنلكولكن

الذيشاوولملوكهمأولوكانكثرأوأثنينسبطمنا!ثرالقادةوهم:الملوكد-

القبائلررساءبثقهيفوزأنالملكعلىوكانالقضاةفترة)منهيآصاموئيلنضبه

ثانيوهوملكأداوودنصبشاوولعلىصاموئيلغضبولماوالأنبياءوالكهنة

(.روايتهمحسبإسرائيلبنيملوك
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مة:مقلى

العظاملجراحةالعربيالمؤتمرافتتاححفلفيألقيتهاتذكاريةمحاضرةبدأالكتابهذا

مشابهةطبيةموتمراتفيمنهاأجزاةا"لقيتقدوكنت70025اولتشرين/31ثطكانالذي

كثيرةمعلوماتلديتجمعتبالموضوعاهتماميوازدادالزمنتقدموكلما.تذكاريةكمحاضرة

منها:لأسبابالحاضرالوقتفيهيكماأطبعهاأنآثرتولذاتعد،لاأصبحت!ئروصور

كثرةرغم،نعيشالذيالتاريخحتىتاريخها،توثيقفيالأمةتقصيرمنرأيتهما-ا

مجالفيلهاتأثيرلامهمشةمبعثرةتبقىولكنهاالمتفرقةوالمصادر،المتفرقةالكتابات

لمس!ثبلنا.التخطيطفيمنهانستفيدولاومسيرتناحياتنا

بسببالاستسلامعلىوالتهافت،بالسلاميسمىمالاحلالالعالميالسياسيالنشاط-2

الأمريكانلهاقامالذيأنابوليسلقاءأعقابفينزالمافنحنماءلنائفيأسراب

ووضعوايقعدوها،ولمالدنيالهأقامواالعربمنوعملارهمالأوروبيينمنوأتباعهم

منالصغيربالخطمعهاكتبمايقراونولاالعربيقرأهامغريةبراقةعناوينلها

الهر.لولاالجملأرخصما:القائلالمثلعليهافينطبق،إسرائيليةوشروطاستثناءات

دولتينيريدونالجدار،بقاءمعسلامأيريد!ون،فلسطينيهوديةشر!معسلامأيريدون

يريدون،القدسدوند!ولةيريدون،سلطانأوسلطةدونمقطعةودولةمسيطرةدولة

دواليك.وهكذا،محاصرةكانتوناتبلدرلة،متواصلةأرافىدوندولة

جريمة،كلمناليهوديةوتبرئة،وتلمودهاتوراتها،اليهوديةبالديانةجهلناالأخير:السبب-3

الواضحةالنصوصابينانأرلتولذا،معهمالدينيالحواروراءنلهثصرناحتى

شعبواعتبارهم،الحقيقيةوالفاشيةالعنصريةالعقيدةلبيانوالتلمودالتوراةفيوالقديمة

منكلمنهاليستفيد،الانسانيةفيحتىلهممساويننكونانيمكنولا،والوحيدالمختارللها

.السرابوراءيركضولابالاحباطيصابلالكيلهانهايةلامفاوضاتيريد

بيننا.الأيإم:لهممطلقتسلبمدموناليهودمعسلاماليبالوصوليعتقدونلمنأقولوأخيرآ

ئضيئسديدا،قؤلأؤقوئوااللهائفواأقئواافنيينائقايا:"تعالى41بقولقولماواختم

غظيقا".قؤراقارفقذوزشوتةاللهئيمؤقندئوتكئمتئئمؤيغفزآغغاتكئمتئئم

7107،آيةالأحزابسورة
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تذكارية!لمحاضرةموضوعآاليهوديةقالآخرقبوللماذا

يلقيلكيالندوةهذهعلىكالقائمينطيبةمجموعةمنالانسانئسألعندما

وأبتخضصهعلاقةلهعلميأموضوعأيختارأنالمعتادمنفإنتذكاريةمحاضرة

وأالطبتاريخعنتتحدثكأنالتخصصهذامعتاريخيةعلاقةلهتراثيآموضوعآ

التقليدهذاأتجنبأناليومأثرتلكني،الأحيانأغلبثطالطبيةالعلوممنشابهما

اعدائنا.ثطالمتاصلالتلموديالتوراتيبالفكروعلاقتهالمهينالحاضرعنوأتحدث

الىفلسطينمنالمستباحةأرضنافيشيوخناوتقتيلبيوتنادماروأثارأطفالنافجثث

بالضادنطقبلد)وكلوالصومالوباكستانأفغانستانتنسواولا،العراقالىلبنان

الذيالمشهدهي(لسانبأياللهرسولمحمداللهالاالهلاقالأو،ومسيحيينمسلمين

بأسماءيرقتتاريخناصارحتى،طبيعيشيءيومبعديومآواستمراره،يوميآنراه

والىالبقربحرإلىقاسمكفرالىياسينديريوممن،الرجاليانجازاتلاالمجازر

جنينومخيمنابلسشوارعغزه،شاطع،حانونوبيتالثانيوقاناالأولقانايوم

الصدأوعلاوتقاعسناتواكلنا،الفيلأعوامأوالفيلعاموكانها،الأقصىوساحة

أبابيل.طيرننتظرخانعونونحنسيوفنا

نلكنعوضأنفسناعنندافعأنوبدل،يدآنرفعولاطفلآلتحميرصاصةنطلقلا

بعضناأنواخالفعلنا.إنهذاوالتنديد،والاستنكاربالاستهجانأصواتنابرفع

يصدولابريئأيحميلاهذابأنيقينعلىوأنامزيد،منهلفيهايقولحالآوصل

علوآ.يردعولاعدوانأ

للقلمالمجدليسللسيفالمجدلىقوائلواقلاميرجعتحتى

عنقالواهكذا،الارهابمحاربةباسممستباحونونساوناوشيوخناأطفالنا

ماوالخليلونابلسوقاناحانونوبيتغزةعنيقولونهماوهذا،باكستانفيمدرسة

.والصومالوالسودانولبنانالعراقفيطبقوهماوهذا،مسلمآأوعربيأالقتيلدام

والعراقولبنانفلسطينفيعنصريةكراهيةإنها،الارهابعلىحربآليستإنها

نإفالتحرشبلادهمثطالمسلمأوالعربيعاشولوحتى،وأفغانستانوباكستان

وقبلناذلكهقبلنالأننا،مستباحةأمةاننا.الحجابأوللنقابفهوللكلاميكنلم
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ومنقوةمناستطعتممالهم"واعذواالآيةتلخصهوالذي،السلامبدلبالاستسلام

يعلمهماللهتعلمونهملادونهممنوآخرينوعدوكماللهعدوبهترهبونالخيلرباط

للسلمجنحواوان،تظلمونلاوأنتماليكميوفاللىسبيلفيشيءمنتنفقواوما

".العليمالسميعهوانهاللهعلىوتوكللهافاجنح

ولامسيحيتهالعربيتحميولن،مستهدفالاسلامهوكمامستهدفونالعرب

لنومدافعهموطائراتهمدباباتهموالمسلمينالعربمنتصبهلمومن،خنوعهالمسلم

للسلامة.طلبأوخنعرأسهحنىولوارهابهممنيسلم

وعلىالغضبعلىقادريننكنلمانبشيءيفيدنالنالدموعوذرف،مراثيكفانا

وبريطانياأمريكارأسهوعلىللغربتذللناوكلما،أبنائناوأرواحكرامتناعنالدفاع

مسيحيينتقسيمنافكفىوايلامأ،نهبأوزادواوطحنناسحقنافيمضوااكثر

ولاتينأ.وأرثوذكسأوشيعةسنةتقسيمناوكفىوأتراكأ،وكرادأوعربآومسلمين

جبهتياليومتقودالتيالعالميةالصهيونيةوهيعدوهاتفهمواحدةأمةولنكن

بالغيريعترفلاعنصريديناليهوديةأنوتعلمالمتصهينةوالمسيحيةاليهودية

الأليانكلبعكسدينهاتبعمنفيمحصورةاخلاقياتهوكلوجودأ،ولاحقوقأ.لا

لانسانيته.الانسانالتىبحترمبوذيةأمكانتهندوسية،مسلمةأومسيحية

هذهمحاضرتيفيسأقتصرفلذاكافةالأديانعنأتحدثأنالوقتيمكننيولا

اليهودية.ثموالاسلامالمسيحية:الرئيسيةالأديانعلى

يوصفأنيمكنلاوالمسلمينالعربعلىبوشوتماديالامريكيالقغولإن

لتفكيرهحقيقيكمكلالطرفههذهوأورذ،توراتيةأصولهدينيحقدباتهإلادافعه

السابق(بريطانياحكومة)رئيشبليرمعيتحدثبوشكانفبينما"زبانيتهوتفكير

عليكميبدوحيثتناقشونهالذيمايسالهمالضيوفأحدجاءهمالابيضالبيتفي

السائلفاستغربالثالثةالعالميةالحربقيامنناقشنحنبوش:لهقال-الاهتمام

ومسلمعربيمليونيسنقتلاننافورأ:بوشأجابخططكمهيوماسائلآ:وأردف

فيبوشفانتفض؟أسنانطبيبلماذافسألوكئر:اكثرالسالوفاستغربأسنانوطبيب

لماذا.أحديسألفلنومسلمعربيمليونيقتلنااذالكأقلألمقائلأ:بليروجه
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!"+ط"ولكأكهة8ء!اهد

ء!!أ*!كا!سة4لاهه+ممنا!حمة،!!محأن!1!اهولنةءة

ء!هأهحطأكه!لما!ككللة*ه3ء3مأ!ءط!مة4ك!ه،8"*!،لاعطا.!أكعاة4

!!ء*+نكلةءطاه!ا!هأكههـاه3لا!،*!حمه"4+هكا."كا!3

ا!5*ا."كهلاصءطأمأ!ل!118ول4،!!حمةءطأ؟كةاه11

!،ع"*ةه!!15الة!اصلأ!هنللنهم!هـمم!!هك!كاول4!ةء!ه،كة!ء114،-ع!كعة

!ك!لا!.

ءه+ا!،!15كطه،ع!!ةه4!اك!ه،

+ع!ه؟!!ء114

عولحهلا!11لا*الشلاهلاللنطء!ه؟،كظ!ء4*

طكط!80ثط!نةا!!هءطأط!للاه3ء44!هلاه!3:

4!*"4أ4)"محأ؟لاهلا-.لامم!ه*كمة!!أه!ولط!مةلا!!5كاك!ه،كل!اكمطول".ثمحأ

اليهوديةالدولةأركانواستقبله01/1/8002فيفلسطينإلىجاءالذيبوشهوهذا

الاسرائيليون،يريدهكماسيكونالفلسطينيةللمشكلةالحلأنصراحةوبكللهمليؤكد

سيعوض)بلالعودةحقعنالسلطةممثليأمابمأوأمامهمتصريحاتهكلفييذكرلم

يذكرولم(إسرائيلعاصمة)وهيالقدسعنشيئايذكرلم(أمميصندوقمناللاجئين

الفلسطينيينطردبضرورةأقربل،فلسطيندولةحدودعنولاالاستيطانوقفعن

الفلسطينيينالمفاوضينقبلمنبحفاوةبعدهاواستقبل.اليهوديةإسرائيلدولةلانشاء

والكلاستقلالهامدىولاحدودهاتعرفلافلسطينيةدولةباقامةبشرواالذين

أجلمنليسأنشئتإنالدولةهذهوحتى،حدأولاأرضألا،سيادةبدونأنهايعرف

المحدقالديمغرافيالخطرمنوتخليصهالاسرائيلالوحيدالخلاصولكنهاالفلسطينيين

التاريخيةفلسطيننصففيفقطلكنإسرائيلسكانأرباعثلاثةيشكونفاليهودبها،

لمإنفانهالعربلدىالمرتفعالمواليدمعدلإلىوبالنظر،غزةوالغربيةالضفةتشملالتي

عنصريةكدولةتستمرأنبينالاختيارشبحستواجهإسرائيلفإنفلسطينيةدولةتقم

تطرحهكماالدولتينبحليقبلفمنالمتصاعدةالعربيةالاكئريةضمنتاريخيأتذوبأو

.كانواأينمااليهودلمصلحةوجهدبجديعملبذلكأمريكاوتدعمهااسرائيل
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هذاعلىالاجابةوقبلماذا؟أونستسلمأنعليناهلالتصريحاتهذهكلبعد

أعطتهمانتصاراتهميسمىماوهلأعدائنانفسيةهيمانعلمأنمنبدلاالسؤال

يلي:ماالمسيريالوهابعبدكتابفيجاءفلقدوالأمانالثقة

الاقتصاديوالتقدم،الساحقةالاسرائيليةالانتصاراتعنالمستمرالحديثرغم

أعماقهمأعماقفييشعرونالاسرائيليينفإن،المتزايدةالعسكريةوالقوة،المذهل

المثقفقالكماأوالانتصار"."عقمتالمونيعقوبالاسرائيليالمؤرخسماهبما

تصلحتىنصرإلىنصرمنتركضإسرائيل"إن:رايخشلوموالاسرائيلي

قادالذيبوفرالفرنسيالجنرالقالوكما"،المحتومةالنهائيةهزيمتهاإلى

يهنعذهبحينفإنه5691،عاممصرعلىالثلاثيالعدوانفيالفرنسيةالقوات

،أيامبعدةالمعركةإنتهاءبعد6791يونيهفيالعسكريبانتصارهرابيناسحاق

فوجىقواعدها،إلىالعودةطريقفيتزاللاالمشتركةالاسرائيليةالقواتوكانت

كلمنسيتبقىماذا"ولكن:انتصارهقمةفيوهويقولالإسرائيليالجنرالبأن

إلىتؤدولمالمرجوةالإسرائيليةالهيمنةإلىتؤدلمالإسرائيليةهذا".فالانتصارات

مدججةقلعة،دولةتزاللاالصهيونيةفالدولة،الاسرائيليةالصهيونيةالحالةتطبيع

ولا،بعضهممعفعليةحربحالةوفيجيرانها،كلمعنفسيةحربحالةفيبالسلاح

"الانتشاراتعننتحدثفإننا)ولذا،كاملأرفضآيرفضهاالفلسطينيالشعبيزال

فيلهمعنىلاأفقيامتدادفهو،الاسرائيلية"الانتصاراتمن"بدلأالاسرائيلية"

حالةفيأنهاكما(،معنىذاتتغييراتيحدثالزمانفيرأسيأتطورآوليسالمكان

المصقولةالصهيونيةالدعايةكانتلىاذا.الأمريكيةالمتحدةالولاياتعلىمذلاعتماد

مغايرةقصةيحكيالاسرائيليالوجدانفإن،المقاتلالمتفالوالصابرعنتتحدث

المستوطنينفيهاالصهيونيةوضعتالتيالتاريخيةللورطةمدركوجدانفهو:تمامأ

يعبزبالورطةالاحساسوهذا.والمتعددةالمختلفةأبعالمالهاورطةوهي،الصهاينة

يتحولحين،ملهاويةبطريقةأخرىوأحيانأ،مأساويةبطريقةأحيانآنفسهعن

نكته.إلىبالنكبةالاحساس

بلا"أرضأليستفلسطينانهيتمامآالاسرائيليونيدركهاالتيوالمشاكل

لىانماعرب،مجردليسواالفلسطينيينلىان،الصهيونيةالدعايةزعمتكماشعب"
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يدمرالادراكوهذا.العربيالقوميالحضاريالتشكيلداخلمحددكيانهم

الانتصاراتحجمكانمهماالبساطتحتهمنويسحبالصهيونيالوجودشرعية

التحريرمنظمهغيزتإنوحتىدعايتها.صخبكانومهماإسرائيلتحققهاالتي

فأنالصهيونيةدولتهمتحطيمتنويلاأنهاللمستوطنينلتؤكدميثاقهاالفلسطينية

فالفلسطينيون،القائمةوالماليةوالانسانيةالحضارية،البنيويةالحقائقيغيزلاهذا

حتىأوبالأحجارأخرىوأحيانأأحيانأ،غاضبسلامفيالأبوابيقرعونهناك

تاريخية.أكذوبةإلىيستندالصهيونيكيانهمبانالاسرائيليينليذكروابالنار،

الحججترديدعلىقادرينغير"أصبحواالإسرائيليينإنإيلونعاموسويقول

"،السابقالجيليسوقهاكانالتيالمتناسقةالحقائقوأنصافالمصقولةالبسيطة

إيليالاسرائيليالشاعرعبزوقدشعب.بلاأرضفلسطينبأنيتعلقفيماوذلك

شيءوأي،اليهوديللشعبالتاريخيالبعثإن":بقولهالقضيةهذهعنإيلون

ولسوف،الأخرىالأمةظلمعلىيقومإنماجميلأ،كانمهما،الاسرائيليونيقيمه

هذاإن...الظلمعلىأساسأقائمشيءأجلمنويموتليحاربإسرائيلشبابيخرج

".للحياةصعبأأساسأيشكل،وحدهالشكهذا،الشك

المسوولأجمونيعقوبأطلقهاالتيالعبثيةالنكتةتلكدلالةالنكتاكثرومن

الصهيونيالمشروع:يقولإذ،إسرائيللتأسيسالأربعينالذكرىاحتفالاتعن

فلسطين.منبدلآكندافييتمأنالمفروضمنكانإذوخطأفهمسوءإلىيستندكله

منكانتريدبلدأيالإلهسالهفحينما،التوراتيموسىلسانتعثرإلىهذاويرجع

الإلهفاعطاه"كاكاكا-نانانا"وقالتلعثمولكنه"كندا"التوعلىيقولأنالمفروض

وقالواوماجواإسرائيلبنوعليهفهاجكندا،منبدلأ(فلسطين)أي"كنعان"أرض

الوباءهذا،الخرب،البائسالمكانهذامنبدلآكنداعلىتحصلأنبوسعك"كان:له

عميقإحساسعنتعبزهناوالنكته".والعربالرمالبهتحيطالذيأوسطيالشرق

الكاملة.العدميةإلىيؤديالذيالمسدودوبالطريقالتاريخيةبالورطة

صهيونيمستوطنخطهاالتيالقصيرةالقصيدةهذهفينفسهالاحساسونجد

العبرية.الجامعةفيالمياهدورةحائطعلى
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إسبانياإلىالسفاردليذهب

أوربةإلىوالأشكناز

الصحراءإلىوالعرب

الخالقإلىالأرضهذهولئعد

الضايةالمتاعبمنلناسببفقد

الناسلكلالأرضهذهبوعده

ه،س
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الآخروقبولالمسيحية

فقطليساللامتناهيالحبأساسعلىيقومعظيمانسانيدينالمسيحيالدينإن

كثيرفيرددالسلامعليهالمسيحإنبلأيضآ،للأعداءولكنالأحباءوللأصدقاء

الأعداءمحبةهيالشريفالانسانبهايفضلالتيالحقةالمحبةأنالمواقعمن

خدكعلىأحدهمضربك"اذا:السلامعليهقولهأوليس.والمسيئينوالباصمين

والانسانية.المثاليةغايةفيالأيسر"لهفادرالأيمن

والسنبالعينالعينأناليهودمنالفريسيينقولالسلامعليهالمسيحاستنكرولقد

(3824-:ه)متىالاصحاحآخرحتىبمثلهالشرتقاومواألاا:قالفقدبالسن

وصقوامبغضيكمالىأحسنواهلأعنيكم،باركواآعداءكمأجئوالكم:فأقولأناأفا44

.الممئماواتفيالذيأبيكئمأبناءفتكونوا54،ويطردونكماليكمنيسيئوالذينلأجل

(4-ه5:44)متى

بصاله،الشرئقاوموالالكم:فأقولأناأما.بسنوسنبعينعين:قيلأنهوسمعتم"

ثوبك،ليأخذمحاكمتكأرادومنالآخرالخدلهفادر،الأيمنخدكعلىلطمكمنبل

منكطلبمن.ميلينمعهفسرميلآ،تسيرأنسخزكومنأيضآ،رداءكلهفاترك

(38-542:)متىخائبآ.تردهفلامنكيقترضجاءومنفأعطهشيئآ
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لكم.ئغفراغفروا،.عليكمئحكتمفلااحد،علىتحكموالائدانوا.فلاتدينوا،ولا

بالكيللأنه،فائضأمهزوزأفلبدأجيدأكيلأأحضانكمفيئعطونفانكم:ئعطوا،أعطوا

37-38(:6)لوقا.لكمئكال،تكيلونبهالذي

المتصهينة:المسيحية

كئيرةوالأمثلةطوائفهابينوحتىغيرهامعصراعأعاشتكافةالأديانأنرغم

الذيالعداءلكنوغيرهما،والهندوسيةالبوذيةالأخرىوالأديانالمسيحيةفرقبين

ليسالمتصهينهالمسيحيةرأسهاوعلىمكوناتهلكلتأجيجهعلىالغربويعمليمثله

وجدحتىانتهتقدالصليبيةالحروبأنيعتقدالانسانكادفما،التاريخفيمثيلله

اليومجاءتوانتهتالكاثوليكقادهاالتيالصليبيةالحرببانصراحةيعلنهابوش

فعلتهماعندتقفولم،وشراسةضراوةبكللتقودهاالمتصهينةالبروتستانتية

دارفورفياليومتحركهووالصومالوأفغانستانولبنانوالعراقفلسطينفيأمريكا

.الاسلامضدمنظمةحملةالكناشىرتبتبلوغيرها

تفسيرعلىيساعد،ورسولهدلىالعميقوالاحترامالمسلمونيكنهالذيالحبان

محمدوالنبيالاسلامحولالسلبيةالملاحظاتيعلقونهاعلىالتيالكبيرةالاهمية

المتصهينيين()البروتستانتالاميريكيينمنالدينرجالبهايدليوالتي)ص(

حيث،الأميركيةالادارةمصالحبخدمةمباشرةصلةلهمالذياولئكخاصوبشكل

معاييرهملأن،ووجودآولغةكيانآلهممباشرتهديدأنهاعلىالمسلمونياخذها

العالميعتبرهاكماوالدولةالدينبينفصلفيهيوجدلاالذيالنوعمنهيالمجتمعية

لمقدساته.احتراموعدمتهديدآالاسلامي

فيالمتصهينةالمسيحيةللسياساتيومبعديومأكراهيةيزدادونالمسلمينإن

يفعلهمالكنسيئأانسانأهتلرأدولفكان"لقد:روبرتسونباتيقولفعندماأمريكا

كلامهفيفالويلجيريالابيقولوعندما.هتلر"فعلهممااسوأهوباليهودالمسلمون

"ليبارك:صلاتهفيسواغارتجيمييقولوعندما،إرهابيأنه()صمحمدالنبيعن

يقولوعندمايلعنونها".الذينويلعنويحفظونهااسرائيليباركونالذنأولئكالله

والاسلامالمسيحيةإنيقولكماشرير"!لينأنهالاسلامعنغراهامفرانكلينالأب
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كلالمسلمونيسمععندما".والظلامالنوراختلافالآخرعنبعضهما"يختلفان

الاهانا!منالمسعورةالحملههذهلمثلل!عرضلم"الاسلامأنلحرونفهمذلك،

تصدرالتصريحاتهذهأنهوالمسلمينانزعاجمنيزيدومما".طويلةقر!نمنذ

الأميركية،الادارةمنمقربونوهم،الكنيسةفيعليامناصبيتولوندينرجالعن

المجتمعمنكبيرةشريحةعلىكبيرتأثيرذات"تصريحاتهمأنيستنتجونفهملذا

فهومسلمأأومسيحيأالعربيكونبينيفرقلاالغربإنفقطوللعلم،الأمريكي

لكليهما.أولاسلامهأولعروبتهمستهدف

فالعرب،المتصهينةوالمسيحيةالمسيحيينالعرببينبشدةنفرقهناومناننا

الأمةمنجزءوهم،والثقافةالحضارةفيوشركارنانسبأأخوانناالمسيحيون

فيالفرنجةضدفوقفوا،التاريخعبرمعناكانواولقدقوميتنا،وقوميتهم،العربية

فيكانواولقد،أجنبيغزولأيالبلادتعرضعندبواجبهموقاموا،الصليبيةالحروب

تفرقلمالتياليهوديةالصهيونيةمنالمستهدفةوالفئةالمقاومةالطليعةفيفلسطين

خططضمنكثيرةفرقمعتعاملتوعندماوترحيلها،إبادتهافيومسلممسيحيبين

والمسيحيين.المسلمينتعنيالعربكلمةبقيتالقوانينلهاشرعتفاشية

سابقأالاسلاميةالحضارةفيوشركاوناالدمفيإخوانناالعربفالمسيحيون

ومستقبلآ.وحاضرأ

للآخر:ونظرتهلاسلاما

كتابهةمحكمفيتعالىاللهقال

نالتعارفواوقبائلشعوبأوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكماناالناسأيهايا)

13آيةالحجراتسورة(خبيرعليماللهانأتقاكماللهعندأكرمكم

كافة.والرسلالأنبياءمساواةالىويدعويناديالذيالوحيدالدينهوالاسلامإن

ؤغيئالآيخرؤاثيؤيمباليةآقنقنؤالصئايئينؤالئضازىقاذوأؤافينينآقئوأاتذين)إن

62آيةالبقرةسورةآ.يخزئونئئمؤلآغقيهثمخؤثؤلآزئهثممجنذآخزفثمققفثمضالجأ

نفرقلاورسلهوكتبهوملائكتهبالثهآمنكلوالمؤمنونربهمنإليهأنزلبماالرسولآمن)

)285(آيةالبدرةسورة.المصير(هـاليكربناغفرانكوأطعناسمعناوقالوارسلهمناحدبين
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نقولالسيفبحدانتشروانهعنيفدينالإسلاميالدينإنيقولونالذينو،الى

كتابه:محكيمفيتعالىقولهاقرأوالهم

ققببالثةؤئؤمنبالطاغوتيكفزققنافغيئمنالرشذئتينقدالذينيلبإكزاةالآ

2(الآهآيةالبقرةتممورة(غييثمشميغؤالله"تقاانيضاتملآائؤثقىبائغزؤةاشتف!ك

ومنعوتقدير،واحترامجمبأدبالبشرجميعبمعاملةأمرالاسلاميالدينإن

لانواليهود(المسيحيين)غيربالثهيومنونلاالذينالكفرةشتممنحتىالمسلمين

سورةفيوردحيثالكتابمحكمفيجاءمامعيتنافىوهذابالمثلللردسيدفعهمذلك

الأنعا!مة

لئئزئتاكدلكمجفيميغيزغذؤااللةفيشئؤأاللةذونيمنيذغونالذينتشئوأ"ؤلآ

(1)80آيةالأنعامسورةلعملونكائوأبقاقئيبئفمفزحغفئمزئهمإلىثئمغضقفئمأميما

منيعاملوابأنالتاويليحتمللاصريحأأمرأالمؤمنينأمرالاسلاميالدينإن

بغاية(واسرائيلالغربفعلما)بخلافديارهممنيخرجوهمولميقاتلوهملم

ئعاتفوكئملئمالذينغنياللةيئقاكئم"لاوجل:عزيقولحيثوالاحترابموالعدالةالود

ائمقمميطين"ئجمثاللةإنإلئهئمؤئفمميطواتبروفخ!آنييايىكئممنئخيرخوكمؤلئمالدينيفي

)8(آيةالممتحنهسورة

وشردوهممسلمينلكونهموقتلوهمالمسلمينعلىالحرباعلنواالذينأما

)الأمريكانبهموالتثكيلإخراجهمعلىتأمرواأو)اليهود(وديارهمبيوتهممن

الذينفيقاتفوكؤائذينغتياللةيئقاكئم"إنفاآخرحكمفلهم(وغيرهموالبريطانيوب

فئمفأؤلئكيتؤقفئمؤقنتؤلؤفئمآنإخزاحكئمغقىؤظاقزواي!يايىكئممنؤآخزخوبمم

)9(آيةالممتحنهسورة"الطائمون

ربهسبيلالىيدعووأننفسهعنيدافعأنمنللمسلملابدالحروبتنشبوحين

لائحةوضعمنأولالصديقبكرأبوالخلفاءأولوكان،الحسنةوالموعظةبالحكمة

الأعداءمعللتعاملتعليماتوصاغوحروبهاغزواتهافيللجيوشقانونيةشرف
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تعاملمنالحالةهذهمثلعنالتوراةفيجاءبمالاحقآ)وسنقارنهاالمفتوحهوالبلاد

بنأسامةلبعثةبكرأبيوصيةفيجاءحيثشيء(كلوتدميرحيكلوقتلوحشي

:جندهمسيرةقبلزيد

تغدرواولا،ئغلواولائخونوالا:عنيفاحفظوهابعشرأوصكمقفوا،الناس"أيها

ولانخلأتعقرواولا،امرأةولاكبيرآشيخأولا،صغيرآطفلأتقتلواولا،تمثلواولا

لمأكله،إلابعيرآولابقرةولاشاةتذبحواولا،مثمرةشجرةتقطعواولاتحرقوه

أنفسهمفزغواومافدعوهم،الصوامعفيأنفسهمفزغواقدباقوامتمرونوسوف

شيئأمنهاأكلتمفإذا،الطعامألوانفيهابأنيةيأتونكمقومعلىتقدمونوسوف،له

عليها"اللهإسمفاذكرواشيءبعد

المسلمينغيرمعللتعاملاسلوبمنالاسلامبهأمرماعلىمثلأنضربولكي

مععنهاللهرضيطالبابيبنعليمساواةاحداهماحادثتيننوردالاسلامبلادفي

ابنمنعنهاللهرضيالخطاببنعمراقتصكيفوالثانيةالقضاء،اماميهودي

قبطي.مسيحيالىاساءالذيالعاصبنعمرو

ويهوديالمسلمينكباربينالمساواة

أمامعليمثلفلماالأمور،منلأمرطالبأبيبنعلييشكوعمرالىيهوديذهب

عليوجهفاكتسى،الحسنأبايا:بقولهبكنيتهيخاطبهالخليفةأنلاحظالخليفة

أماممعهتمثلوأنيهوديآخصمكيكونأناممرهتعمر:فقال،الغضبمنبمسحة

وبينه،بينيتسؤلملأنكغضبتولكننيلا،:عليفاجاب؟المساواةقدمعلىالقضاء

بكنيتي.وخاطبتنيباسمهخاطبتهإذعليهفضلتنيبل

تغدئوأآلأغقىقؤيمشن!نيخرقتكئمؤلآياثق!طشقذاءليةقؤامينكوئوأآقئوأائذيينأئقايا

)8(آيهالمائدهسورة"تغقفونبقاخبيزاللةإناللةؤائفوأيلتفؤىأفزلثفؤاغبئوأ

ائؤالذئيئآوأنفمميكئمغقىؤتؤلتةشقذاءبائقشطقؤامينكوئوأأقئوأاقذينآئقايا

تفؤوأقإنتغبئوأآنائقؤىتئيغوأقلآيهقاقالثهرصآؤلىققيزاآؤغيئايكنإنؤالأقزيين

()135آيهالنساءسورة11خييزاتغقفونبماكاناللةقإنئغيىضوأآؤ
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القبطيىالمسيحيالمصريمعالعاصبنعمروابنقصة

فهدده،الأقباطالمصريينأحدعلىمصرحكمهإبانالعاصبنلعمروولداعتدى

الاممرمين،ابنأنا:وقاللذلكعمروابنيابهفلم،المومنينلأميربشكايتهالقبطي

ودخلإثرهما،فيالقبطيكانمكة-الىوابنهعمروذهبوقد-الحجموسمكانفلما

أميرسمععلىوأعادءعليهوقعقدماإليهفشكا،وولدهعمرووعندهالخليفةإلى

عمروإلىونظرشديدأ،غضبأالخطاببنعمرفغضب،الاكرمينابنكلمةالمؤمنين

ناولثماأحرارآ؟اأمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتمامتىا:الخالدةجملتهقائلآ

ضربك.كماالأكرمينابناضرب:لهوقالسوطآالشاكي
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المؤهنينتنفعالذكرىفإنتذكركمفلسطينهذه

القدس
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طبريا-الجليلبحر
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عكامدينة

48

"-لاؤتير15051-!*-.!

-*،!بم.ب!!.!لأ! !يالم"--؟أة

http://www.al-maktabeh.com



،تأح!ص!؟2،،
أ*،!حأ؟به!؟

هرء*يم

الخليل-الإبراهيميالحرم
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الناصرةمدينة
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يافاشاطىء
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القدس-فياالمروالمسجد
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يةليهودا

الموسوية،،العراقمكلالأقطار،بعضفيويسمىأصلأءسماويديناليهودية

سيناء.طهرفيالتوراةعليهأنزلتالذي-السلام-عليهموسىالنبيإلىنسبة

يعتقد،اللهكلامهوأيديهمبينالذيبانالأرثوذكساليهودبعضقناعةمنوبالرغم

ذلك.فيالمتحرروناليهودويش!اللهأرادلماترجمةهوالمكتوببأنالآخرون

أجزائهابعضعلىالاتفاقتموإن،التوراةهوموسىعلىأئزلالذيوالكتاب

عليهفالمتفق،الأخرىأجزائهابعضعلىمختلفأنهإلاالأصليةالتوراةأنهاعلى

وسفراللاويينوسفرالخروجوسفرالتكوينسفروهي،الأولىالخمسةالأجزاءهو

بيناختلافوهناك.القديمبالعهدعليهامتعارفمجموعةوهي،التثنيةوسفرالعدد

وأالقديمالعهدمنجزءأأخرىأسفارباعتباروالبروتستانتيةالكاثوليكيةالكناشى

مختلفة.بتواريخإضافته

بالأسفارتعريف

النسخةحسبوثلاثونتسعةهياليومالمتداولة(القديمالعهد)التوراةأسفارإن

التكوينسفروأولها.الكاثوليكيةالنسخةحسبوأربعونوستة،البروتستانتية

وحيآ.أوإملاءأوتدوينآأوروايةبهموسىعلاقةإلىتشيرإشارةأيةفيهليسالذي

ماتحتويالتيوالتثنيةوالعددواللاويينالخروجأسفاروهيلهالتاليةالأربعةثم

أسفارالبروتستانتيةالنسخةفيبعدهاويأتي.موسىحياةحقبةإلىعائدةأنهايفيد

والملوكالأولوالملوكالثانيوصموئيلالأولوصموئيلدراعوثوالقضاةيشوع

والأمثالوالمزاميروأيوبوأستيرونحمياوعزراالثانيالأولالأياموأخبارالثاني

وهوشعودانيالوحزقيالأرمياومراثيوأرمياوأشعياالأنشادونشيدوالجامعة

وزكرياوحجىوصفنياوحبقوقوناحوموميخاويونانوعوبدياوعاموسويوئيل

بعدباروكوسفرالأنشادنشيدسفرهيالكاثوليكيةالنسخةفيوالزوائد.وملاخى
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هذهوئسضملاخى.سفربعدوالثانيالأولالمكابيينوسفراأرميا،مراثيسفر

بدلأوثانيهاوأولهاأربعةالملوكأسفاروتجعلالأحبار،سفراللاويينسفرالنسخة

والثاني.الأولصموئيلسفريمن

جدأ.قصيرأوقصيرهوماومنهاطويلهوماالأسفارومن

نزوحقصةثمومواليده،نوحوطوفانالخليقةقصةالتكوينسفراحتوىوقد

واحتوت.يوسفحياةنهايةإلىمصرفيثمفيها،وذريتهكنعانأرضإلىإبراهيم

بنيمعوخروجهومعجزاتهموسىظهورقصةوالتثنيةوالعددالخروجأسفار

والملوكوصموئيلوالقضاةيشوعأسفارحتوتوا،الأردنبشرقومرورهمئيلإسرا

القرنمنالأولالثلثفيوقعالذيالسبيقبلماإلىإسرائيلبنيقصةالأياموأخبار

ويهوديتوارمياودانيالونحمياوعزرااستيرأسفارواحتوتالميلاد.قبلالسادس

والتشريعيةالأخلاقيةالأسفارومن.وبعدهالسبيأثناءفيقصتهموالمكابيينوطوبيا

وحالتهمإسرائيلبنيبحقبةمتصلهوماوالروىوالمراثيوالتنبؤاتوالتقديسية

والأولى،وبعدهالسبيأثناءفيإسرائيلبنيحقبةإلىعائدهوماومنها،السبيقبل

حقبةإلىعائدةوبقيتهاوصفنيا.وعاموسودانيالوهوشعوارميااشعياأسفارهي

.بعدهوماالسبي

التلمود

ومنها،"تتلمذ"تعلمأي"لماد"العبرية-الآراميةالكلمةمن"تلمود"كلمةاشتقت

علىمجازأوأطلقت،التعاليمتعنيتلمودوكلمة-بالعربيةتلميذ-تلميدكلمة

بسلطةتتمتعالتيوتقاليدهاوشرائعهااليهوديةتعاليممجموعة:الحاويالكتاب

وحدهالذيالعقائديالكتابهووالتلمود(.)التوراةالمقدسالكتابلازمتنافذة

التلمود()أيالشفهيالقانونفهذا،تعاليمهمويبسطكهااليهودمعارفيفسر

النظرية-العلم-(التوراة)أيالمكتوبةالشريعةاأما"،بيهشبعل"توراةئدعى

حددتهوقد.المكتوبةلشريعةا-"شيختافة"تورافيدعى)حولف!(-+هء"+-

معارفيتضمنالذيالعقائديالكتاببأنه،العامةاليهوديةالمعارفدائرةالتلمود()

القانونمنجزءوهو.الانسانيةالحياةنواحيكلويحوي،تعاليمهمويشملاليهود

الأولىالخمسةالكتبفي)أيالمكتوبةالتوراةفيواردغير،بهالمعترفاليهودي

مقيتةبحرفيةاليهوديةالحياةنواحيسائريتناولوهو(،القديمالعهدأسفارمن
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مناحيشتىفيقوانينإلىقضائيةأحكامتارلئإلىاللاهوتإلىالعقيدةمنتمتد

الذيالآتي()المسيحالمشيحبمواصفاتوانتهاءالأرضزراعةبشروطبدءآ،الحياة

"للتلمود"وصفهفيبعيداموياليوسفشمعونالدكتورويذهباليهود.ينتظره

الذيالكتاببانه9091عامالصادرالعبريةمنالتلمودباسملكتابترجمتهعبر

عهدأالساميينعناصرأقدموبينبالضادالناطقينبينالتفاهمسوءلإزالةجاء

التقاليدعنعبارةهوالذي-والمرشدينالأنبياءمنبع-الاسرائيليالعنصروهم

فتلقاهاالتوراةتدوينأثناءفيأمتهعلىالنبيموسىألقاهاالتيالشفاهيةوالتعاليم

.بعدهجاءومنهناسييهودا)راباي(دونهاأنإلىبالحفظالسلفعنالخلف

،التوراةباسمالخمسةموسىأسفارتسميةعلىاصطلحواقدالاسرائيليونوكان

مجردةالتوراةلفظةاعتباروعلى،المنقولةأوالشفاهيةالتوراةباسمالتلمودوتسمية

علىبلالعباداتعلىفقطليسيحتويالتلمودلأن؟العلمعلىللدلالةقيدكلمن

منالكهنةالأحبارأويعرفهكانماكلوعلىوالحربيةوالسياسيةالمدنيةالقوانين

ذلكأبناءمعارفمجموعإذأفهو؟والفلكيةوالصحيةوالطبيعيةالفلسفيةالعلوم

وعلومهم.إسرائيلبنيمنالعصر

موسىتلقيمنعامألفمنأكثربعددونالذي(،الشفهي)التقليديوالتلمود

المكتوبةللتوراةمفسرأأضحىالوصايا،باسمالمعروفةالعشرةالألواحالنبي

إنهلها.ومكملآالمتغيرةوالاجتماعيةالسياسيةللظروفوفقألأوامرهاومطبقأ

للشريعةتطبيقيأبعدآالكتابهذاأضاففقد.وموضحمرادفمساعدجديدتشريع

أكثريصبحكيمستمرينوارتقاءبتطورتميزلهنهايةلاإرشاليأدليلأليكونالمكتوبة

الشرائعفيهاطبقتالتيالطريقةفيبوضوححيويتهظهرت،مغلقةنظاميةبنيةمن

وبالمكانةلعبهالذيوبالدور،م07عام"تيطس"قبلمنالهيكلخراببعدالقديمة

ماأووالأندلسالعراقفي""بابلبلادفيوجودهموترسيخاليهودلابقاءاحتلهاالتي

تمارشىعشرالحاديالقرنفياليهوديةالتجمعاتهذهعاشتفقد،الشتاتبلدانيسمى

نفسهاالجماعاتهذهفحكمت،اللغاتاختلافمشكلةعلىمتغلبةالتلموديةالثقافة

فلسطينوفي.حياتهمتفاصيلأدقفيالأفرادسلوكيةونظمتالتلمودشريعةحسب

فجاء،وتناثرتاليهوديةالشيعكلانطفات(أورشليم)القدستدميرأعقابوفيأيضآ

الشفهيقانونهموبدأ،بالتناقصاليهودمعرفةوأخذتالفريسيينخلفاءالربيون

وأغلقتالتشويشودخله،حيويتهجفافمعالنسيانعالمفيويدخلويهمليندثر
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أورشليممنمتخفيأهليلتلميذ،زكايبنيوحنانالرابايوهرب.الدينيةمدارسهم

السلطةأصبحيمثلالذيالسنهدرينإليهاونقل"جينية"،فلسطينفيآخرموقعإلى

تجاهلليهودشرعياممثلأ()ناسيرنيسهولقب.والشتاتفلسطينليهودالروحية

أعضاءفقام،هليلمنالمتحدرجملئيلالربان"!ناسيأولوكان.الرومانيةالسلطة

الخلافاتوحلواالمتراكمةالشفهيةوالتفاسيرالتقاليدبتنظيم"جينية"فيالسنهدرين

المدينةهذهمن.وشمايهليلمدرستيخلافأهمهاومن،والمدارسالشيعبينالقائمة

المشنا-()المعلمونالتنائيمجمعوقد.الشفهيةالموادلتنظيمالأولىالحركةانطلقت

الهيكل.تدميربعدالثانيالعقدمنابتداةتسلموها،التيالتقاليدلهاونظموا-

حتى،طريقتهوفقكلوتاليفه-المشنا-جمععلىالحاخاماتكبارنهجقدوكان

فدون-المشنا-تنظيمإعادة(م-217)135(الرئيس)يهوداهناسييهوداقرر

مدونةلوائحجمعإلىم02.و091بينماوبادر،م003عاموأصدرهامعتمدةنسخة

للقضاةقانونيأمرجعآالقانونهذافصار(،الثاني)الميشناأوشا"ميشنا"سفرفي

استغرقوقدهذاوغيرها.وبابلفلسطينفيللطلابمدرسيأوكتابأللجماعاتودليلأ

!ؤسسيوسفبنعقيفاالحاخامومن.عامألفعنيقللاماوتنظيمهالملمودتدوين

إلىم(،05-04/135)اليهوديالشفهيالقانونوضعالذيالحاخاميةاليهودية

منالثالثالجيلعلماءأحد(المعجزات)صانع"هانس"بعلمئير()المعلمالراف

إلىعقيفا،معلمهبعدالميلاديالثانيالقرنفيالتلمودرجالوكبر()المعلمينالتنائيم

جمعالذياليهود،علماءكبرمنوهو"المقدس"بالحاخامالملقب-هناسييهودا

نإاليهودويقولكلها.اليهوديةللشريعةمكثفكتشريعكتابةونظمها"المشنا"

جيل.عنجيلأأربعونموسىعنتناقلهاالمشنا

للتلمودالمرحليالتطور

منالشفاهيةالتوراةتسلسل(التاريخي)التطورللتلمودالمرحليبالتطورنقصد

المدونةالتوراةسلمفموسىا؟االمشنا"مدونهناسييهودارابايإلىالنبيموسى

ولبنحاسالأعظمالكاهنهارونبنولألعازرنونبنيوشعلخليفتهالشفاهيةوالتوراة

إسرائيلبنيأسباطمنانتخابهمجرىالذينالسبعينالكهنةولباقيهارصنبن

نون،بنيوشعرئاسةثمموسىرئاسةتحتالأولالسنهدرينمنهمتألفوالذين

وبينالعلماءأولئكبينمتداولةالشفاهيةوتعاليمهتقاليدهبقيتموسىوفاةوبعد
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وهذا،الشفاهيبالتلقينبعدهجاءلمنيشوعسلمهاأنإلىلهمالمعاصرالشعبعامة

علىويطلقهناسي،يهوداللرابايوصلتأنإلىخلفهإلىوخلفهخلفهإلىسلمها

التطورهذابتنفيذقامواالذينوعلى،التسلمأوالتسليمللتلمودالمرحليالتطور

فرقتخمستقسيمهمتموهولاء()المستلمونالتاريخيبالتسلسل

فياليهوليةوالجماعاتالطوائفحكمواالذينوهم:العظامالقضاةفرقةأولآ:

حلقاتفيدخولهملعدميذكروالمآخرينكهنةإلىإضافةنونبنيوشعبعدفلسطين

والاسناد.الاستلام

منها:مراتبإسرائيلبنيولأنبياء:الأنبياءفرفثانيآ:

الأعظم.وهو،لنع!ه+حوزيه-البصيرأ-

روئيه.-ئيالرا-ب

ومعناهجامعاللقبوهذا.الشفتيننطقأي(شفاتيم)نيبنبي-النبيج-

.المقوالأوالقوال

العظيمالكنيسئالثآ:

منشخصأعشراثنيأياديإلىالكبرىالروحيةوالامامةالقيادةأوكلتحينما

الأسفارأصحابالأنبياءأواخرضمنهمومن،ومشاهيرهموأساتذتهماليهودعلماء

احتلاللعهدالأولىالسنينوفيبابلإلىالسبيسنيأواخرفيعاشواوكلهمالصغرى

وولائهمخدماتهمعلىلهممكافاةالفارسيالحكمتحتاليهودرجع،لفلسطينالفرس

فيهأعيدالذيالثانيالبيتاسماليهودعليهأطلقالذيالعهدوهو،الفارسيلقورش

قورشالملكرعايةتحتلليهودالسلطةومنح(أورشليم)القدسوأسوارالهيكلبناء

أحشويرش.بهاتزوجالتيمردخايابنة"أستير"سلالةمنإنهعنهقيلالذي

العظيمالكنيسبقايارابعآ:

المستلمينمنالمشناعلماءوبينالكبرىالكنيسةرجالبينيصنفونوهولاء

اياهالمعاصرتهمبهاألحقواولكنهمحقيقةالكنيسةسلكفييدخلوالموفم،والأئمة

الأعظمالكاهنشمعونومنهم،الكبرىالكنيسةبقايابلقبلقبواوقدعنها،وأخذهم

إلىنسبةالتنائيمالأمامةفيهولاءوخلف.هركانوسدوسابنورابيبالصديقالملقب
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التيالممتزجةالكلدانيةباللغةالعبرانيةمشنةلفظةترجمةوهيالدرسأي"متنيتا"

التوراةأسفارجمعتالعظيمالكنيسأياموفي.يخفىلاكماالدارجةالتلمودلغةهي

بعد.فيماتغيرالترتيبهذاولكنمرةلأولوالأنبياء

التنائيمفرقةخاهسآ:

منجيلكليرتئيهاكانالتيوالآراءالأصليةالموروثةالتقاليدمجموعمن

بإجماعالموضوعةوالأنظصةالمستجدةوالقواعدالأحكامتطبيقفيالأئمةأجيال

الحفاظيتداولهاكانمتونعنعبارةهيالتيالمشنةتألفتالكبرىالكنيسةرجال

أساسوهيوالسياسيةوالطقسيةوالدينيةوالقضائيةالاداريةالأحكامعلىتحتوي

..التلمود.

وصموئيل،الرائيوعدوالبصير،جادالأنبياء:فرقةعلىالأمتلةأشهرولعل

إلا،وأعمالهماتهمنبوءعلىتحتويمدونةأسفارالأنبياءهؤلاءلأكثروكانت.الرائي

الطبيعية،العلومفيوضعهاالتيسليمانالنبيالملكتأليففقدتكمافقدأغلبهاأن

التوراةفيمنهاأثبتماسوىالأنبياءأسفارمنيبقفلم،التوراةذلكإلىتشيركما

الوحينزولأثناءفيالحواسكلفقدانالنبوةعلامةوكانت.اليومأيدينابينالتي

كالميتالوجودعنغائبوهونبوءتهويتلوأقوالهيسردالنبيفكانالنطقعداما

الدينيةبالواجباتقائمآالإدراكسليمعاقلآعليهالوحينزولوقتغيرفيكانولكنه

والمحرماتالنواهيمتجنبأإسرائيليذكركلعلىالتوراةتفرضهاالتيكافةوالمدنية

الشرعية.

هحتواهوهلخصالتلمودعناصر

وهي:ستةوعددهاالعناصرمنمتكاملةوحدةالللموديشكل

البيك-اشيرللرابيالهامشيةالملاحظات-التوسيفوت-الجماراه-المشناه

ميمون.بنموسىوضعهالذياوشا-سينيالبيروش-توسيفوت

المحتوىهلخص

)المق(،الأصلوهوالمشناه:رئيسينجزأينإلىالتلمودينقسمأسلفناكما

(.الحاشية)التعليقوهووالجماراه
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المشظ!ه

تضمنتالتيالشفهيةالشريعةفهو،كلهللتلمودوالأساسيالرئيسيالجزء

وهو،لقانونهمبهموثوقأرسميأمرجعأاليهودعذهوقدالدينيةالقوانينمجموعة

الشفويالقانونوخلاصة،التوراةبعدلأنفسهماليهودوضعهاقانونيةلائحةأول

عامةمسلكعن()المنشقينالفريسيينحركةظهورمنذالحاخاماتتناقلهالذي

شكلواالذينالصدوقيينعنانشقواقدوكانوا،التوراةتعاليمالمتبعيناليهود

الاممبر،المحفلوعلىوشؤونهالهيكلعلىالمشرفةالكهنوتيةالارستقراطيةطبقة

ومراكزهمالدينيةأوضاعهملاستقرارضمانأالرومانيةللسلطةأخلصواوقد

والشريعةالالهيالوحيعنوانحرفواالالهيةالعنايةدونباللوأمنوا،الاجتماعية

مسرحعلىظهرواالذين()الفريسيينعكسعلىوهم،الشفهيبالتقليديقبلواولم

حتىاليهوديالمسرحوتبوأواسنةبمئتيالمسيحالسيدقبلالأولىللمرةالحياة

اليدوئة،الحرففمارسوا،الشعبيةالأوساطإلىوانتموا،المسيحبعدسنةمائتي

تسربماقاومواممنبالغيورينلقبواالذينالمتزمتينالمكابيينعهدإلىأصلهمويعود

.اليهوديالدينإلىالوثنيةاليونانيةالحضارةمن

لتتمةا-اهلجمارا

لتعليقنتيجةالجماراهوجاءتالاتمام،أوالاكمالومعناهاالجيمبكسروهي

جمارادعوهالها،مسهبةوشروحاتحواشيووضعالمشناهعلىالكثيراليهود

التلمود،منجزءأأضحتوقد(-أنهى)كملالعبريالفعلمنمشتقاسم)وهي

نصوصيتضمنوالأول.بابلوجمارا،()فلسطينأورشليمجمارا:اثنانوالجمارا

لشرحومدارسها،طبريةعلماءوبخاصة،فلسطينحاخاماتأجراهاالتيالمناقشات

سجلعلىفيحتويالثانيوأمام،004عامإلىجمعهتاريخويرجعالمشناهأصول

005عامجمعهمنوانتهوابابلعلماءدؤنهوقدالمشناه،تعاليمحولالمناقشات

تكملتعليقاتوهي(إضافات)تويفوت-تدعىملاحقللجماراوأصبحتقريبأ.

ومبادىءقصيرةأطروحاتعنعبارةوهيتوسيفوت"!بيسكدعيتأخرىلإحكام

بسيطة.
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اليهودعندوسلطتهالعكمودمنزلة

وهوالتوراةمنوأعظمأفضليرونهالذيناليهود،عندفريدةمنزلةللتلمود

الأرثوذكمىاليهودوخاصة،عنهالحاخامينأقوالوفيصفحاتهفيجاءكمامنزلكتاب

الشفهيالقانونأنأنكرواالذينالاصلاحييناليهوعكسعلىالتلمود،تبنواممن

الحاخامين:أقوالفيجاءوقد،النبيموسىعنمرويأوالسماءمنمنزلالتلمود()

لافضيلةيزدونالمقدسالكتابلقراءة)يدرسون(أنفسهميكرسونالذين"أولئك

سوففضيلةيؤدونالمشناهيدرسونالذينوأولئك،كبيرةليستلكنهافيهاريب

يودونالجماراهدراسةعاتقهمعلىياخذونالذينأولئكلكنعليها،المكافأةينالون

ميتسيا(.)التلمود،جدآساميةفضيلة

والمشناهبالماءأشبهالتوراةإن:المقدسالتلمودمنمقامآأسمىهوماهناكليس

الكتبعنيستغنيلاوالانسان.العطريبالنبيذأشبهفهيالجماراهأمابالنبيذ،أشبه

فإنأخرىوبعبارةذكرها،السالفالأصنافعنيستغنيلاكماالمذكورةالثلاثة

للأنسانيمكنفلاالبهار،مثلوالجماراهالفلفلمثلوالمشناه،الملحمثلموسىشريعة

.(والأدباء)التلمود-سوفرلحم-الكلابالأصنافهذهمنواحدعنلسطغنىأن

015(.0عام)حاخامإلهلهليسوالجماراهالمشناهدونالتوراةيقرأمنإن

اليهودعندإلهيةسماويةئعذالشفهيللقانونومستودعكمرجعالتلمودفسلطة

القانونانوكان.متغيرةغيروثابتةإلزاميةالتلمودتعاليمفإنهناومنالأرثوذكس

اليهودلدىالأحكامفيمتماثلينئعذان(الحاخاميوالشفوي،الموسوي)المكتوب

فيباركليجوزيفالدكتوركتبوقد.الحرفيةالشمميةمنكثربينهمايفزقونلاالذين

وأالثانيالقانونعليهيقومالذيالكلي"الأساس:يقولالعامةاليهوديةالمعارفدائرة

العشر(الوصايا)الكلماتهذه"."التوراةفيموسىبهصرحبماالاكتفاءهوالشفهي

بصوتالكثيفوالظلاموالسحبالنارخارجمن،الجبلفيجماعتكمكلبهاكلمقد

فقطبالخبزيعيشلاالانسان"إن22(.:،5)تثنيةآخر"شيئآعليهيزدلموهوالملاك

التلمود"وحكاياتغواعدالهأقوالوهوآخرشيءيلزمهبل،التوراةهووالخبز

"وبقي،القومي/الدينياليهوديحفظ"فيبقوةالتلمودأسهموقد".الهمار()كتاب

(".ابراهامز)إسرائيلاليهوديفيالتلمودبقيبينماالتلمود،بسبباليهودي

بينأهميةالاكثرلأته،يزالونوما،المقدسالتلمود،الكتاببهذااليهودتمسكلقد

التلمودتعاليمركزتكماوالأمانوالخلاصوالنوروالنبعالجنةفهو:المقدسةالكتب
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الخطا.عنمعصومونالكتبةوأنإلهيةأقوالهيالحاخاماتأقوالأنعلى

الحاخام)"موسىشريعةإلىالتفاتكمنأكثرالحاخاماتأقوالإلىبنييا"التفت

.(روسكي

والمسلمينالعربإبادةالأللأغياروأثرهاالجماعيةوالابادةبالفوقيةالشعور

المشناه-التلمودشرائعفي(الغوييم)للأغيارالجماعيةوالابادةالفوقيةتجسدت

م،12القرنأواخرفيميمونبنموسىمعظمهاكتبالتيأول(،ل!ول"3)"ل!ه+

)شلحانبمجموعة،أسلفتكما،المعروفة،هذايومناحتىالمعتمدةالشرائعومجموعة

ضمنم16القرنأواخرفيكارويوسفالرابيألفهاالتيالمفتوحةالطاولة(عاروخ

ضحيتهكانت)إذاالأغيارأحدعلىاعتدائهحالفياليهوديعلىتحلالتيالعقوبات

مذنبآيكونالأغيارأحديقتلالذيفاليهودي؟تمامآالعقوبةشكليختلفالأغيار(من

منالقاتلوأما،الاطلاقعلىمعصيةوهي،السماءشرائعضدمعصيةبارتكابفقط

فيهينفذأنفينبغياليهوديةالقضائيةالسلطةتحتوجودهيصادفالذيالأغيار

منالضحيةكانتإذاأما،يهوديةغيرأميهوديةالضحيةكانتسواءالاعدامحكم

يعاقب.لافإنهاليهوديةواعتنقديانتهعنالقاتلوتحولالأغيار

نأمنالرغمعلىالحاليةإسرائيلدولةبحقائقومباشرةعمليةصلةهذاولكل

الأرثوذكسالحاخاماتفإنوالأغياراليهودبينيميزلاالدولةهذهفيالجنائيالقانون

النصيحةأمابالتثيدالتمييزهذامثليجرونرعيتهمإرشادفيالتلموديتبعونالذين

خاصة.أهميةلهانصيحةفهيالمتدينينللجنوديسدونهاالتي

ينطبقمنعآ،تحفظدونالأغيارأحدقتلعلىالمفروضالمنعحتىكانفلما

فقدمعهمحربحالةفياليهودنحنلسناالذين)الأغيار(علىفقطالأدنىحدهفي

الأغيارجميعإنالقائلالاستنتاجإلىالماضيفيالمعلقينالحاخاماتمنعددوصل

أغيارحتىأوقتلهميمكنأغيارالعاليينالسكانإلىينتمونالذينالحربزمنفي

المتدينين.الجنودإرشادأجلمنعلنأيبثالمبدأوهذا،7391عامومنذ.قتلهمينبغي

فيالوسطىالمنطقةقيادةنشرتهكتيبفيمضمنآالنوعهذامنرسميحضأولوكان

الرئيسالكاهنكتبوقد،الغربيةالضفةتشملالتيالمنطقةوهي،الاسرائيليالجيش

أثناءفيأوالحربخلالمدنيينقواتناتصادفعندما:يقولالكتيبفيالقيادةلهذه

هولاءكانإذاماحوليقينعدمهناكداموماالغاراتمنغارةفيأومطاردةعملية

65

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بللا(الشريعة)الهلاخابحسبقتلهمفيمكنقواتناإيذاءعلىقادرينغيرالمدنيون

أعطىلىانحتىالظروفمنظرفأيفيبالعربيالثقةعدمينبغيإذ؟قتلهم...ينبغي

مامورةانهابلالعدو،تهاجموهيلقواتنايسمحالحربففي.متمدنبأنهانطباعآ

الظاهرفيطيبةيبدونالذينالمدنيينأي،الطيبينالمدنيينبقتل()الشريعةبالهلاخا

السلاحطهارةيسمىماحول)زيميل(افيدان10الحاخامالكولونيلصرح)بهذا

والهلاخاالتأملفصول-الغفرانيومحربأعقابفي(الشريعة)الهلاخاضوءفي

)هعولاممجلةفيمقتبسةهيكما7391(عامالوسطىالمنطقةقيادةفيوالأبحاث

التاملفصلفيشاحامدافيدأيضآاقتبسهاوقد7491عامالثانيكانون5في(هزه

صحيفةفيالهلاخا"يزور"منروبنشتاينوامنون7491عامأذار28فيالملحقفي

منسحبالكتيبأنروبنشتاينويذكر7591،عامالأولتشرين13فيمعاريف

علىالجنوديشجعأنهافتراضعلىالأركانرئيسمنبأمرلاحقوقتفيالتداول

لمحاكمةافيدانالحاخامإخضاععدممنيشكوروبنشتاينولكن،أوامرهعصيان

.افيدانكتبهماعلىيعترضلممدنيآ،أمكانعسكريآحاخامأيأنكماعسكرية

إسرائيليجنديبينالمتبالالةالتاليةالرسائلفينفسهالمبدألهذاشرحآونجد

الاكئرالدينيةالكلياتبإحدىالخاصالسنويالكتابفينشرتقد،وحاخامهشاب

الحزبقادةمنالعديدفيهاتعلمالتينوعيممدراشوتوهيغيرها،منشهرة

إلىموشيهالجنديمنرسالةوفي،فيهماوالنشيطونايمونيموغوشالقوميالديني

وايزر:شمعونالحاخام

العزيز:حاخاميالمحترمإلىالله"بعون

ماعلىشيءكليكونأنأتمنىعالالتك.وأحوالأحوالكعنأسألأنأولآأود

الآيةالأحيانبعضفيأتذكر،ذلكليتغفرأنأرجو،طويلوقتمنذإليكأكتبلم،يرام

خلالأتيأنذلكمنمتيقنآكونأندونأتمنى"،اللهأماموأمثلأتيمتى"القالالة

ذلك.أفعلأنيجب،إجازاتيمنإجازة

وبحثناالسلاحطهارةحولنقاشدارمجموعتنافيجرتالتيالمناقشاتإحدىفي

عليناكانإذاربماأو-وأطفالنساءأو-مسلحينغيررجالقتلعليناكانإذاما

أستطعلمولكننيللأمر،فهمهبحسبمناواحدكلأجابثم.العربمنالانتقام

انهأي،العماليقمثلالعربيعاملأنينبغيكانإذاوماواضحقرارإلىالتوصل

كانربماأو،السماواتتحتذكراهمتمحىحتىوحرد()هكذابقتلهمللمرءمسموح
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فحسب.الجنودفيهاالمرءيقتلالتيالعادلةالحربفييحصلكمايفعلأنالمرءعلى

للخطرنفسيأعرضبانليمسموحأكانإذاعمافهيالثانيةمشكلتيأما

النساءفيهاألقتحالاتحصلتلأنه؟الحياةقيدعلىتبقىبأنمالامرأةبالسماح

قدلأنه؟يدهيرفعلعربيماءجرعةأعطيبانليمسموحآكانإذاماأو،يدويةقنابل

يقتلني،وسوف،خداعيقاصدآيكونقدأنهمنالتخوفإلىيدعوسببهناكيكون

.كهذهأشياءحصلتوقد

موشيه:الجنديرسالةعلىوايزرشمعونالحاخامجوابفي

المعيارهذابحسبوعليناحيويةضرورةبللعبةليستإلينابالنسبةالحربإن

أحدقل!إذااليهوديأننتعلمأننانبدوجهةفمن...الحربنشنكيفنقررأنفقط

حقتملكلامحكمةأيأنحقيقةباستثناء،عملهخطورةوأنقاتلآ،ئعذفإنهالأغيار

المراجعفيآخرمكانفينجدولكننا،أخرىقتلعمليةأينجطورةبمثلهيمعاقبته

الأفاعيأفضل،اقتلهالأغيار-أفضل:القولعلىدرجشمعونالحاخامأننفسها

نخاعها.اسحق-

التلمودملحق-()التوسفوتالملحقفيالحقيقيالشرحنجد،أخرىجهةمن

فيمساعدتهمعنوالامتناعبئرفييسقطونالذينالأغيارعنبالابتعادالقاضي

والذييقتلواحتىالبئرإلىدفعهمعنبالامتناعأيضآالقاضيولكن.منهالخروج

كتابوأكد،مباشرةقتلهمعنوالامتناعالموتمنإنقاذهمعنالامتناعضردرةيعني

اقتله"-الأغيار"أفضلآخرمكانفيقيلماالتلمودملحق-()الملحقالتوسفوت

يأتي"ومنالقائلةالقاعدةأنمنالرغمفعلىوالأغيار؟اليهودبينالفارقهووهذا

فيالتلمود()فيالسنهدرينمقالةفيجاءكمااليهوديعلىتنطبقأولآاقتلهلقتلك

فعليسببهناككانإذافقطعليهتنطبقذلكمعالقاعدةهذهأنإلا172،الصفحة

أتونالأغيارأنافتراضالحربزمنفيعادةيجبأنهمع،لقتلكآتيآكونهمنللتخوف

المقبولالغريبالمفهوموليس-الهلاخابحسبالسلاحطهارةقاعدةهيهذه.لقتلك

اليهودية.الأرواحفيالفادحةالخسائرفيسببآكانالذيالإسرائيليالجيشفيالآنبه

زمنفيالهلاخابحسب:موشيهقالوايزرشمعونللحاخامموشيهجوابنهايةوفي

كانرجلآأصادفهعربيكلأقتلبانمأمورولكننيفقطلىمسموحأليسالحرب

بطريقةسواءضدناالحربفييساعدواأنمنللخوفسببهناككانإذاأمرأةأو

إلىيوديقدذلككانإذاحتىأقتلهمأنعليبييتعلقوفيما،مباشرةغيرأومباشرة
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بالقول:شمعونللحاخامرسالتهموشيهواختتم،العسكريالقانونمعتورطي

المبدألهذاأنفيللشكمجاللاولكن،القتلبشانالهلاخامبادىءمنالمبدأهذاإن

السلطاتقبلمنخصوصأالعدليةالأحكامإصدارفيتأثيرأالممارسةصعيدعلى

غيرعربقتلعلىيهودفيفيهاأقدمالتيالحالاتكلفيأنههوفالواقع،العسكرية

كما،الجماعيالقتلحالاتفيهابماعسكريشبهأو،عسكريسياقفيمحاربين

جميعآسراحهمأطلققديكنلمإنالقتلةفإن،5691عامقاسمكرمجزرةحالةفي

حدإلىعقوباتهمخففتإعفاءاتنالواأوالحدود،أقصىإلىخفيفةأحكامأتلقوا

منبجرائمالمذنبينالأشخاصفإنذلكمنالعكس)وعلىاللاشيءحكمفيمعهباتت

ذلكعلىالأمثلةومن(.رفيعةعامةمناصبإلىحتىبالارتقاءلهميسمحالقبيلهذا

عربيآفلاحآ5-075بينفيهاقتلمذبحةعنمسؤولآكانالذيلاهيسشموئيلحالة

فمن4891/9491عامخلالقريتهمالاسرائيليالجيشغزابعدمامسجدفيسجنوا

غوريونبندافيدتدخلبفضلكاملأعفوآلاهيسمنحشكليةمحاكمةعلىإحالتهبعد

سبيلهفيالرجلهذامضىفقدذلكمنالعكسوعلى.عنهورفعهاالعقوبةلتخفيف

اليهوديةللوكالةعامأمديرآعينالسبعينياتأواخروفيمرموقآ،محاميآليصبح

فينوقشت7891عامأوائلوفي،لهمكافاة(الصهيونيةللحركةالتنفيذية)الهيئة

يأيقدملمولكنبماضيهالمتعلقةالحقائقواسعنطاقعلىالإسرائيليةالصحافة

يجرولمالجديدلمنصبهأهليتهفيولاالعفوفيلاالتشكيكعلىحاخاميعالمأوحاخام

تعيينه.إبطال

".وجلاديهفيهالفقومحركيومفسديهالعالمسادةسوىلسنااليهود"نحن

ليفي(أوسكاردكتور)

متاصلة6أمجديدةالعنصريةهلى

م4012-1351هـ/952106-(عمرانأبو)ميمونبنموسى

الأطباءأشهرمنميمونيدسباسمالغربلدىالمعروفميمونبنموسىئعذ

مواليدمنفهو،الاسلاميالعالمفيظهرواالذيناليهودالدينورجالوالفلاسفة

إنهويقالالكفر.وأبطنتالاسلامعائلتهوأعلنتالمغربفيفاسإلىذهبثمقرطبة

وبرز.الاسلامعلىأكرهأنهبعدفيماهوادعىوقد،المالكيالفقهودرسالقرآنحفظ

الذيالبيسانيعليبنالرحيمعبدالفاضلالقاضيداوىأنبعدالقاهرةفينجمه
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رئاسةالقاهرةفيأيضآوتولى،أطبائهأكبرصارحتىالأيوبيالدينلصلاحقدمه

شهرتهرغمالطبفيمجيدأيكنلموالتلمود.التوراةوشرح،الأيوبيةالدولةفياليهود

يشارككانإنهالحكماء!باخبارالعلماءإخبارداكتابهفيالقفطيابنعنهقالفقد،فيه

والتدبير.المعالجةفيرفيقأيكنولم،مشاركتهلقلةبرأيينفردولاالأطباء

لليهودالأولالمرجعواعتبارهوالتلمودللتوراةشروحهفيهيميمونابنوقيمة

فيالبغيضةالعنصريةالنظرةميمونابنعندونرى،دينهمفياليومإلىالأرثوذكس

الديانةداكتابهفيشاحاكإسرائيلعنهينقلهكماعنهموقولهالأمممنلكثيراحتقاره

،الجنوبفيوالبدووالسودالشمالفيوالبدوالأتراكبعضاليهود":وتاريخاليهودية

البكماء،الحيواناتكطبيعةالبشرهؤلاءفطبيعة،أقاليمنافييشبهونهمالذينوأولئك

كمااليهود(غيرأي)الأغيارعنويقول.البشر"مستوىفيداليسوارأييبحسبوهم

عملهيجلبولم،ذلكاستطاعإذابيديهيقتلهمأنالمرءواجبإن":شاحاكعنهينقل

الأيوبي،الدينصلاحالمسلمينسلطانطبيبكانأنهورغماليهود".ضدثورةأي

الطبيبعلىأنشاحاكعنهينقلكماكتبأنهإلاالقلعةدخولهعندالطبوللهوتضرب

قتلهمإلىن!لكأدىولواليهود()غيرالأغيارعلىالطبيةالتجاربئجريأناليهودي

مساعدةعنالامتناعوينبغياليهود.ضدالناسيثيرولاأحد،بذلكيعلملاأنبشرط

أنإلاكبيرأجرلقاءذلككانولوحتىالسبتيومالولادةحالةفيالأغيارمنامرأة

باليهودأواليهوديبالطبيبوسيلحقالنفوذذاتأوالحاكمةالطبقةمنالمرأةتكون

)أحدشاحاكإسرائيلعنهينقلهكماميمونبنموسىويقول.الامتناعهذامنأذى

كانإذاالأغيارعلىالضاقيرمنعقارتجربةبهالمسموح!ومن:(إسرائيلكتابأشهر

ما".بغرضيفيذلك

ايرلس،موسىالشهيرالحاخام،شاحاكإسرائيلقولحسب،يكررهماوهذا

وليس،الحيواناتعلىيجزبأنقبلحتىالأغيارعلىالعقاريجربأنيجوزوبالتالي

المتعاطيلأنالعقارمتعاطيصحةعلىومضاعفاتمخاطرمنيحدثقدماالمهممن

يكتشفلاأنبشرطقتلهمحتىأوبهمالاضرارمنيمنعمايوجدولاالأغيار،من

أشد،هوماأو،اليهوديبالطبيبالاضرارإلىالعملهذامثليؤديلاوأن،الأمرهذا

البلاد.تلكفياليهودبطائفةالإضرار

المختاراتبعضنوردالتلمودفيورلتالتيالعنصريةالمفاهيملبعضوتوضيحآ

التلمودية:
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التلمودتعاليمبعض

الشر؟يفعلأناليهودييستطعهتىا-

فيهايعرفهلامدينةإلىفليذهبشريربعمليقوملأنبرغبةاليهوديأحشإذا

مك!*(.،حأ،4!)!17هناكيشاءماويفعلأحد

الحاخاميخالفمنعقاب2-

جهنمفييغليبرازفيبوضعهوسيعاقبالموتيستحقالحاخاميخالفمنإن

.(أه+م!ول،012)

القتلجزاوهاليهوديضرب3-

القتلهواليهوديغيرعقابفإنيهوديبضربيهوديغيرشخصقامإذا

.(43ء"،لةقول58،0)

مسموحاليهوديغيرخداعإن4-

عملهمقابلاليهوديلغيرعليهالمستحقةالأجرةدفعبعدملليهوديئشمح

س!"،ل!3(.4)!57،+ق

الساميالمقاملليهود5-

قامإذاولكن،يحاسبلافإنهبقرنهكنعانييملكهثوربخرقيهودييملكهثورقامإذا

،كاة!(.4،،،ولول)كا!3الدفعفعليهبقرنهيهودييملكهثوربخرقكنعانييملكهثور

اليهوديغييرمنيسيرقأنلليهودييمكن6-

منفليس،يهوديغيرشخصأضاعهاحاجةأوشيئايهوديوجدإذا.

4!(.،هءول!ول،)1136،طة!(أءس!ول"4)244لهإعادتهاالضرد!ري

3(.6دم!"حةول)،876يلي:مافعلإذااليهوديالديسامحأويصفحلن

السن.فيكبيرلرجلابنتهزؤجأ-

ابنه.نرجةأخذب-

.يهوديغيرشخصأضاعهشيئآأعادج-

ويقتلهاليهوديغيريسرقأنلليهودييمكن7-

لليهوديويمكن.يهوديغيرشخصبقتليقومعندمالليهوديعقابهناكليس.

34(.ح،لاا4ولق0)574اليهوديغيرالشخصمنبسرقتهقاممايعيدوألائبقيأن

باموالهمسمحاللىلىانالقانونحمايةنطاقخارجاليهودغيرالأشخاصيعذ.

،"،!(.،حاس!لة،)؟37لاسرائيل
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اليهودغيرعلىالكذبلليهوديمكن8-

بهدفوذلكاليهوديغيرعلىيحتالأويكذبأنلليهودييمكن

"!!ول(.،64113،!)خداعه

بشرشبهاليهودغيرالأطفال9-

6ء3(.،"،5،،دة)!89حيواناتاليهودغيرمنالأطفالجميع.

(.ك!؟ول،لةهـ8ل!دة2)؟36الولادةمنذقذراتاليهودياتغيرالبناتجميع.

.(،لةكيماول2،،لةكة)226-224لأبقارامعالجنسيفضلوناليهودغيرالأشخاص.

؟اليهوديهومن

الشخصهوبأئهاليهوديالتاويل،يقبللابشكل،الحاخاميةالموسسةئعز!

الديانةيعتنقونالذينالأشخاصالثانيةبالدرجةوياتي،يهوديةلأمولدالذي

"متجيريم".اليهودغيرمناليهودية

وئعذ،اليهوديةالديانةيمنحهلا،يهوديةغيروأميهوديلأبطفلولادةإن

ووفقأقبلها،أوولادتهبعداليهوديةللديانةأمهاعتناقحالفييهوديآالولدهذا

وأبيهوديةلأمشخصولادةحالوفي،الأرثوذكسيةاليهوديةوالطقوسللقوانين

ذلكعلىالأمثلةومن.اليهوديةللشريعةوفقأيهوديآ،المولوديكون،يهوديغير

اليهودية"ماركس"كارلالاشتراكياليهوديالمفكروالدترك:القريبالتارلئمن

لأمهتابعآيهوديآالولدماركسوأبقى،السادسةسنفيوابنهالنصرانيةواعتنق

اليهودية.الشريعةحسب

يمكنلالأنه،فحسبالدينيةالأمورعلىا؟االيهوديهو"منالسواليقتصرلا

سيدناتسلمقبلحتىشعبآأنفسهماليهودفيرى،اليهوديةالديانةعنالقوميةفصل

شعب"لأنك/2(:14)الاصحاحالتثنيةسفرفيوردوقدالعشر،الوصاياموسى

الشعوبجميعفوقخاصآشعبآلهتكونلكيالرباختاركوقد،إلهكللربمقدس

".الأرضوجهعلىالذين

والمحافظةالاصلاحيةاليهوديةأفكارالأرثونمكسيةاليهوديةالموسسةترفض

الدينيالاجماعخارجنظرهافيلأنهماقاطعأ،رفضآو"الكنسيرفاتيف""الريفورم"

"الجيور"عمليةفي،الدينيةوالتعليماتللقوانينالأدنىبالحدوفائهماولعدمالصحيح

ومشمامح.سهلبشكلاليهوديةللديانةالأغياراعتناقأي
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القيامدامتجير"اليهوديةاعتناقفييرغبونالذينعلىالحاخاميةالمؤسسةتشترط

فيه.يساوملاالشرطوهذا"،الكبيرةقبلمنها"الصغيرة،الدينيةالفرائضبجميع

بالشرو!يفونلاالروساليهودمنمجموعاتأنالحاخاميةالموسسةتدعي

المشكوكللأشخاصالطقوسلإجراءالحاخاميةوتطالب،اليهوديةللديانةالأساسية

يهوديتهم.في

بلبالآلافالأشخاصهولاءهاجركيف،ئرىللحوار:سؤالآالقارىءعلىونطرح

؟!الدينيةهويتهممنالمسبقالتأكددون،الآلافبعشرات

البابلي،التلمودنصوصفيواضحان،النقيبالماءوالتطهرللذكور،الختانإن

ختانهقبلاليهوديالدينذكريدخلدالا:يوحنانالحاخاملسانعلىآباابنفيقول

.(-ع"بام،)جمارابالماء،(وتطهره

ضرورةالتلمودفيذكركمابأكملها،الدينيةالعباداتتنفيذ،الطقوسهذهويلي

يمرالتيوالمشاق،اليهوديةاعتناقصعوبةمدىالتهوديودالذيللشخصيشرحأن

بالموافقة،وأجابالوضعالشخصقبلفإن.الأخرىالشعوببينكأمةاليهودبها

والعباداتالفرائضتنفيذكيفيةإلىإرشادهيتموحينها.اليهوديةالديانةفييقبلفإنه

.("أ-عزم،)جمارابثملها.

الشخصتلقينفيهايتمالتي"جيور"،اليهوديةاعتناقعمليةالتلموديشرح

اليهوديةالديانةالشخصاعتناققبلالأولىتكون:مرحلتينعلىالدينيةالفرائض

الأمرويتم،الشرائعوتنفيذالفرائضأداءفيالصعوباتإلىيستمعوفيهارسميآ،

علىوافقفإن.الدينيةالمحكمةالغالبفيوتكون،الموضوعفيالمختصةالجهةأمام

ز-ع"1(.م)جمارافورأاليهوديةفييقبلالشخصيةرغبتهمعالشروط

عمليةأثناءفيوالشراثعالعباداتأصولالثانيةالمرحلةفيللشخصويشرح

.العباداتفيمتمرسينحاخامينخلالمنبالماء،التطهر

يمكنالتيوالمخاطرالمصاعباليهوديةاعتناقفيالراغبإبلاغالرمبام!دايحبذ

عنسوالهيتوجبكما،وأخلاقياته،الشخصماضيبفحصويوصبم،تواجههأن

اليهودية.للديانةيضمفإنهالت!حدياتقبلفإنالتهودهفيرغبته

صعوبةتعنيالتيكسباحت"ليهوديمجيريم!كشيمالتلموديةالجملةإن

لمكانةتفسيرهي،أنفسهماليهودعلىوثقلهم"جيور"اليهوديةمعتنقيالأشخاص

نإفيفحص،اليهوديةلاعتناقالدوافععلىالرمبام.ويشدداليهوديةفي"متجير"
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،الخوفدوافعمنأو،والسلطةالجاهدراءالجريأو،ماديةالشخصدوافعكانت

يهودية.امرأةمنالزواجالشخصرغبةحتىأو

المجتمعفيواسعةلمجموعاتالدينيةالخدماتتقديمالأرثوذكسيةالحاخاميةتمانع

الأحزابطرحتالماضيالقرنمنالخمسينياتسنواتفمنذ.إسرائيلفياليهودي

بسولي"مسألة"،المستقلينالليبراليين"وحزب"مبام"حزبرأسهاوعلىالعلمانية

الأشخاصهؤلاءأنبادعاء،الحاخاميةالموسسةقبلمن(الزواج)مرفوضيحيتون"

اليهودية.الشريعةبشروطيفونلا

الاصلاحيةالمجموعاتمناليهودوزواج،المطلقاتمنالكهنةزواج:أمثال

"مامزير"الشرعيغيرالشخصوزواج،وبالعكسيهودياتنساءمن"ريفورم"

قبلمنيعقدالذيالزواجبشرعيةالاعترافعدموحتى،اليهوديةالمرأةمن()لقيط

لاريفورميم".الاصلاحيينالحاخامات

اليهودعندوالدينالنسب

ماكلرغموالنسب،اليهوديةفيالنسبلمفهوماليهودغيرعندفهمسوءيسود

الولدنسبالأغيارمنأويهوليأالأبكانفإذا،الأبكانمهماللأبنسبهوعنهيقال

إسرائيل.بنيتاريخفيكثيرةوالأمثلةلأبيه

الأمأنهوذلكسببأننعتقدوكنا،الحملعندالأمدينفيتبعالدينموضوعأما

مطالعاتناولكنوسلوكيآ،وخلقيآوثقافيآاجتماعيأللطفلالمنشئةوهيالمربيةهي

الاثباتصعبةفالأبوةبالمرأةيثقونلااليهودلأن!انماصحيحآ،ليسهذاأنأثبتت

عنصريةنظرةفهي،الالهيللحلولوذلك،موكدةالأمومةلأنالأممنتنتقلواليهودية

"تمريض(لاحولمجلةلطالمنشورلويسجوديتالدكتورةبحثفيجاءوقد.محضة

التالية:الاثباتات،)703-312(ص،3003أكتوبر،"الحاملورعاية

الللقيح.عندبهحلتاللهروحلأنيهوديآالطفليبقىدينهاالأمغيرتإذا-1

الحلوللأنأحيانأمضضعلىيهوديتهوتقبلأصيلآيهوديآيعذلايتهودمن2-

يهوليته.منجزءأيكنلمالالهي

خصوصيةولهالربكشعبإسرائيلإلىالنظرفيجليآذلكيفهمأنويمكن

.الشعوبباقيعنتميزه()عنصرية
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الرئثشغمثإشرإئيل

والأخكام،القرائضبهدهتغفلآنإلهذالرثيأفزذالتومهدافي"16

نأاليؤمآلربإلىطلتتقذإئكا7نقسذ.وكلىقلبذبكلبهاواعملف!خفطها

وتشضغوأخكامةؤؤص!ياهفرائضةوتخفظسبئهفيتشيزوأنإلهآلكيكون

لذ،قالكقاخأصأ،شغبآلةتكونأناليومالزبمنكؤطلتت18.لصؤته

واسفأمخذآخلقهاالتيالأمتمجقيعفؤقيجعللثأن،!91وصاياهتخفظلكي

:26،الاشتراعتثنيهآسفرقال"كما،إلهكللربفقذسآشغئآوتكونوتجهاء،

.)15-4:27

الشعبمنطبآوليسالغهمنرجاءعلىبناةجاءخاصآشعبأإسرائيلاختيارإن

هذا؟منأكبرتكبرهناكفهل،لهبالاستجابةاللهقامالاسرائيلي

اليهوديةالخصوصية

للعبارةترجمةالمختارهيالشعبمصطلحأن8()مصالحةاليهوديةكتابفيجاء

بحرتانو"،أتامثل:"عبارةفيللاختيار،آخرمعنىوهنالك،هنبحار""هعمالعبرية

يأنحلاه""عمأو،الخلاصةالشعبأيسجولاه"،و"عمأنت،اخترتناتعنيالتي

لبنةالمقولةهذهوأنالمختاراللهشعببأنهماليهودمنالكثيرويؤمن،الارثشعب

داخلتشكلالذيالحلوليالنسجعنآخروتعبير،اليهوديالدينيالفكرفيأساسية

من:مكونالحلوليوالثالوث،اليهوديةللديانةالتراكميالتركيب

ومركزأمقدسةأرضآلتصبح،الأرضفيالإلهفيحل"والشعبوالأرض"الاله

الشعبإلىيشار،السببولهذا،وأزليآ،مختارآشعبآليصبحالشعبفيويحل،للكون

يأنيشمح؟،و"عم،الكونشعبأيعولام""عمو"المقدسالشعب"بانهاليهودي

للربمقدسشعب!لأنك(:214:)الاصحاحالتثنيةسفرفيجاءوقد.الأبديالشعب

علىالذينالشعوبجميعفوقخاصآشعبآلهتكونلكيالرباختاركوقد،إلهك

"أنا:24-26(ة02)الاصحاحاللاويينسفرفينفسهاالفكرةوتتواتر!ا،الأرضوجه

.الربأناقدوسلأنيقديسينلىوتكونون...الشعوبهنميزكمالذيإلهكمالرب

لاختيارهالصلواتكلفيالالهاليهودويشكرلي"،لتكونواالشعوبمنميزتكموقد

علىعلامةالتوراةولاعطائهم،الأخرىالشعوبلدناليهوديالشعبولتفضيله

7:6(:)الاصحاحالخروجسفرفيإسرائيلبنيالربويخاطب،الأممباقيعنالتميز
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إسرائيلبنييخبرأنموسىمنالربويطلبإلهآ"لكموأكونشعبآلي"واتخذكم

ليفإنالشعوبجميعبينمنخاصةليتكونونعهديوحفظتملصوتيسمعتمإن"

5-6(.؟91)الاصحاحالخروج"،مقدسةوأمةكهنةمملكةلىوأنتمالأرضكل

فجاءواالاختيار،فكرةتفسيروالمفكرينوالفقهاءالحاخاماتمنالعديدحاول

وجهعلىالاختيارفكرةفإنالتفسير،مضمونعنالنظروبغض،كثيرةبتفسيرات

بحبةاليهودالتلمودشبهوقد.الآخرينعنوالانعزالالانفصالفكرةتوكد،العموم

الشعوبمعاختلاطهمواستحالة،الأخرىالموادمعالزيتخلطيمكنلالأنه،الزيتون

،المقدس-المختارالشعبأفرادلأنضروريةهذهالتفسيرعمليةكانتوقد،الأخرى

،الكونفيالشعوبأصغرمنيزالونولاكانوا،اللهفيهمحلقديكونأنيفترضالذي

انتهتالتيالحربيةالهزائممنالكثيربهمألمتكما،تفوقأاممثرهاحالبأيةيكونواولم

كلماأنهعلى،والايمانالالهيةالحلوليةتفسيراتمنكثيروردوقدوالتشريد.بالسبي

:وتمييزهعزلتهزادتثمومنالشعبفيالقداسةزالت،الحلوليةالنزعةزادت

:التفوقعلىعلامةالالهيلاختيارا-ا

تجمعهاقوميةدينيةجماعةاختارهمبل،فحسبشعبأبوصفهماليهوداللهيخترلم

هذهفرفضتقاطبةالأرضشعوبعلىالرسالةعرضتوقدوعقائدها،أفكارها

إلىالاختيارهذاحولهموقد،وحدهاليهوديالشعبوحملها،الرسالةالشعوب

الدينيةالعناصرفيهاتتداخلمقدسةأمة!الىوالقديسينالكهنةمنمجموعة

إ.،عن-طسنهدرين:تلمود)والقومية

منلأنهماليهودواختيرإبراهيماختيرفقدعرقيا،اليهودتفوقعلىالاختياريدل

تخلقلمامراء.اليهودكل.مقدسوناليهودداكليلي:ماالتلمودفيجاءوقد.نسله

إلااحدآاللهيحبلا.إسراثيلبنوإلاللربابنآأحديدعىلا.إسرائيللبنيإلاالدنيا

عقيفا(.الحاخاملسانعلى)المشنا:إسرائيلبني

أوللأنهاليهوديالشعباللهاختارفقد،الأخلاقياليهودتفوقإلىالاختيارويرمز

التلمودفيجاءتوقد،اختارهالشعبلأنالشعباختارانهأيووخده،عبدهشعب

اختاروالأنهم؟الاسرائيلييناسمهتباركالقدوسالواحداختار"لماذا:الكلماتهذه

قليلا،الحلوليةالنزعةتنحسرأنويمكن".وتوراتهاسمهتباركالقدوسالواحد

.(ط-هف،الملوكسيرة:)الرمبامالتميزعلىعلامةالاختياريصبحبحيث
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دينيى:كطصيفالاختيار2-

يصلحالتيالوسيلةوليكون،لهخادمأيكونحتىاليهوديالشعباللهاختار

هووإنما،فقطذاتهابحدميزةليسالاختياريجعلمما،الأممبهاويوحدالعالمبها

والأعباء.بالمسؤولياتمحملإلهيتكليص

قبائلجميعمنعرفتفقط"إياكيم2:3(:)الاصحاحعاموسسفرفيوذكر

كانواالأنبياءأنيلاحظماوكثيرا"،ذنوبكمجميععلىأعاقبكملذلك،الأرض

هذاوفي،الأخرىالوثنيةالشعوبطرقولاتباعهالأخلاقيلفسادهالشعبينتقدون

،اليهوديللشعبنقدهملحظاتفيحتىالأنبياءأنويلاحظ.التوحيديللفكرتاكيد

الشعب.اصطفاءمقولهمنيثطلقونكانوا

ربافي:كأمرلاختيارا3-

الاختيارأنهو،الوجدانيالمستوىعلىوخصوصآتواترأ،التفسيراتكثرإن

بشر.أيعنهايتساءلأنينبغيلاالتياللهإرادةمنفهو،مسئبآولامشروطآيكنلم

الأمر،هذافييتدخلأنإنسانلأيوليس،بالأرضووعدهالشعبالرباختارلقد

وبالمسيحية،الغربيالاقطاعيبالفكرمتأثرآكانالذي"راشي"قفسيرهووهذا

التيالأسرارمنسروهوله،الانصياعالعبدوعلى،محتومأمزهنافالاختيار

بالمسيحية.تتشابه

المعصية،أوبالطاعةولاالشر،أوبالخيرلهعلاقةلاالتفسيرهذاحسبوالاختيار

المختارللشعباللهحبإنإذ؟بالمعصيةالشعبهذاأتىولوحتىاليهودييسقطلافهو

تكنمهما،الأوقاتمنوقتأيثطولا،شعبهالالهيرفضلنولذلك،عدالتهعلىيغلب

،اليهوديالشعباختارالذيهواللهأنالمفسرينأحديدعيبل.الشعبهذاخطايا

الدينيةالجماعاترويةفيالتفاوتصرغم.للشعبملزمآوليسوحدههولهملزمفالاختيار

بالثه،تربطهمخاصةعلاقةثمةأنالغالبيةترىوالتمييز،الاختيارلموضوعاليهودية

مناليهودعندالدينيةالتجربةوتحولت،متطرفبشكلاليهوديةفيالتيارهذاتعمقوقد

وقتوفي،القوميالويعمادهاجماعيةتجربةإلىالفرديالضميرعمادهافرديةتجربة

مختارشعبمجردمناليهوديالشعبحولتالتي(القبالاهإفكرتدريجيأهيمنلاحق

للحضرةالأنثوي)التجسيدالشخيناهفهو،الالهيةالذاتمنعضوياجزءأيعدشعبإلى

السلطة.وتشاركهالعرشعلىجوارهإلىتجلسالتي(اليهوديةالعقيدةحسبالالهية
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،اليهوديالدينيالفكرفي"المشيحانية"النزعةالمختارالشعبأسطورةعززتلقد

هذاصوتمنوصوته،للربحيتجسيدهووالقديسينالكهنةأمةفيعضوفكل

دا.الشعوبفوقتكون"مباركأ:6-8(/7الاصحاح:التثنية)كتابفيفذكر،الاله

إنيها:الربالسيدقاللاهكذا:صهيونشعبالربلسانعلىأشعياويخاطب

وبناتك،الأحضانفيباولادكفياتونرايتيأقيمالشعوبلىالىيديالأممإلىأرفع

إلىبالوجوهفرضعاتك.وسيداتهيمحاضنيكالملوكويكون.يحملنالاكتافعلى

يخزيلاالذيالربأناأنيفتعلمين،رجليكغبارويلحسونلكيسجدونالأرض

.(32-94/23الاصحاح:أشعيا)"منتظريه

الزائفالاحساسأيضاالاختيارفكرةعززتوقدأنبياء،شبهأوأنبياءانهمأي

التاريخيةالقوانينوبأنالتاريخخارجبوجودهماليهوديةالجماعاتبعضلأعضاء

اليهوديةالجماعاتحالازدادوكلما،عليهمتسريلاالجميععلىتسريالتي

المفكرينبعضحاولالاختيار.فكرةعلىإصرارآيزدادونأعضارهاكانشوءأ،

كلإن:قائلينالمختارالشعبمفهومحدةمنالتخفيفالحديثالعصرفياليهود

وقد،البشريةتاريخمننصيبلهوليكونالمختار،الشعبليكوناختيارهيتمشعب

اليهودية،التنويرحركةدكاةتمردوقد.الآخريننصيبيفوقبنصيباليهودحظي

واحلوا،والأخلاقيالعنصريبمعناهالاختيارمفهومعلىالاصلاحيةواليهودية

لهم،عقابأالأرضأنحاءفياليهودشتتالالهأنمفادهاالتي،الرسالةفكرةمحله

اليهودتخلىوقد،والخلاصالسلامتحقيقفيأداتهوليصبحوارسالتهولينشروا

هذافأبقت،والأرثوذكسيةالمحافظةاليهوديةأماالاختيار،فكرةعنالاصلاحيون

الفكرعلى،علمنتهابعدالمختار،الشعبفكرةاليوموتسيطر.وعمقتهالدينيالمفهوم

وضعهاالتيالمفاهيممنمنطلقآ"،هعام"احادكدوقد،اتجاهاتهبجميعاليهودي

اليهودأن،الخارقالإنسانأي"السوبرمان"بفكرةوالخاصة"نيتشه"الفيلسوف

اليهوديعن"سيركين"تحمانالاشتراكيالصهيونيالمفكروتحدث،متفوقةأمه

رئيسداغوريون"بنوقال.العالمهذافيالليبراليأي،الأفيالبروليتاريبوصفه

وبوسعهاالمختار،الشعبتضمإسرائيلدولةإن":إسرائيللدولةالأولالحكومة

".الأممجميعمنارةتصبحأن

أنالمفروضفمنالاختيار،فكرةعنوالتعبيرالحوارعلى"بوبر"فلسفةتستند

لباقيمتاحأليسأمروهوبينهما،التشابهنتيجةواليهودالقبينالحقالحواريتم
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علىالحاصلينمنالعاليةغيرالنسبةوعنالذكاء،عندومآاليهوديتحدث،الأمم

الجوهرأواليهوديةالخصوصيةمننابعةالايجابيةالصفاتهذهلأن"،نوبل"جوائز

الأفراد.داخلاليهوديةالطبيعةأواليهودي

سابقأ:جاءكمااليهودولكن،وغيرهماليهودخلقاللهفإنالمنظارهذاومن

الشعب،الأزليالشعبالمختار،الشعب،الارثالشعب،الخلاصة"الشعبهم

وأمامقدسآ.واحدآواللهاليهوديفاصبحاللهبدمدمهأختلطالذيالشعبائمقدس،

معالتعامليخصماالتلمودفيجاءولذالهم،شمحإنلخدمتهمخلقوافقدالآخرون

اليهود:غير

التالية:الأسسعلىاليهوديةوتقوم

و"غيراليهود"داجميعأ:البشرإليهماينتميلهماثالثلابفئتينقولهمكان1-

اليهود".

أخر.شعبولاالمختار،شعبهوهم،وحدهمإلههمفهو،للربتهويدهمكان2-

وكأناعتناقها،عرقهمإلىالمنتميلغيريحقفلاءلديانتهمالعرقيالاحتجاز3-

!حراماليهوديغيرتهويدبينماحلالالربتهويد

العنايةهوإنماللربالشاغلفالشغل؟خالصةيهوديةعقيدة"التوحيد"4-

منانتزاعهبعدوطنآومنحهمالبشر،سائرعلىوتفضيلهمالمختار(،،ب"شعبه

دائمآ!عنهموالصفحومسامحتهمغيرهم

قأالقارىءوأسألوالتوراهالتلمودعلىتعتمدإنهاتقولأنفيمكناليهوديةأما

في:لنتجوليصطحبني

التوراةمنصفحاتأولآ:

التلمودمنصفحاتثانيآ:

فيدينيهأوامرمنوالتلمودالتوراهفيجاءلماتنفيذآاليهودعملهماتبريرأخيرأثم

قامتماثم6791عاموحتىقبلهوماالنكبةعامالفلسطينيينومع،القديمتاريخهم

.اليومتاريخناحتىذلكبعداسرائيلبه
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والتلمودالتوواهمحتوى

)الأغيار(.الخلقباقيعلىوتفضيلهاليهوديتعظيمأولأ:

والشيوخوالنساءالرجال"يهوديغيرشيءكللتدميروالتبريرالدعوةثانيآ:

الأحياء".وحرقالأشجاروخلعالبناءوتدميروالأطفال

الفئة.تلكوبناتوأولادوفضاتهموملوكهمبانبيائهمتتعلقجنسيةقصصثالثأ:

2الزبهـإشغبئإشرائيل

ماخفالها،الاخكاموالقرائضىبهذهتغضلآنإلهذالرثيأفزكالتو؟هذافي

يكونأناليؤمالرث%لىطلتتقذإئذ017نقسذكؤوقلبذبيمبهااعملو

تشقغواخكام!وؤصتاياهؤفرائضيماتخفظوسئئهفيتشيزأنوإلهآلذ

لكقالكقا،خاصآشغبآلةتكونأناليوماتزبمنذطلتتؤ18.لصؤته

مخذآخققهاال!يالأمتمجقيعفؤقيجعلكوأن91،وصاياةتخفظلكي،

.كقا!قال،إلهكللزثفقذسآشغئأتكونو،بهاءوواتممضا

16-91()26:التثنية

موذةبدونمنهاأحدلاو،إسرائيلإلىأعطيتثمينةهداياثلاث

والعالم.،إسرائيلأرض،القانونكانثالثلاثالهداياهذهخاضة:

لتلمودا0أكاأ4،هآ3.1.ضأ051)

يكونأنللعالمالمستحيلفمنهواء،بدونيكونأنللعالممستحيلهومثلما

-.إسرائيلبدون

لتلمودا(."دع!+أ"!،هآ3.1.ح0).)2

يى؟الأضرادفعمنمعفىئيليالاسرايكون،غيريهوديأحدثورئيليالاسرثويىنطحاذإ

بالكامل.يعوضهأنحتمآعليهيجبفإنه،ئيليإسراثوريهوديغيرثورأحدنطحذا!لكن

اللالمود74،!.(حة+ك!هلم.05138.1ء)1

ذلكامكنإناليهوديبرىءيهوديعلىامامكدعوىاليهودغيلأمنشخصرفعإذا

ابقانونحسبتستطعلماذاأماقانبىئناهذاأنالثانيوأخبر،إسرائيللقوانينطبقأ

ئيزئأنيمكنلمإذالكن؟قانونكمهذاللمدعيوقلالآخرينيقانونبموجبفبرئهاليهودي

إسماعيل.الحبركلماتهذه.برائتهواضمنكاذباعذرآقدمحينها،قانونلأيطبقأ

لتلمودا(0أ؟)4."هأ).311،ح051))
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اليهودية:فيالكذب

تردلمحتىبلاليهوديغيرعلىفقطليسالكذبلتحريمبهاذكرلاالوصايا

اليهوديمعبتعاملهلليهوديمخصصةفهيالزورشهادةأمامطلقأ،

إياها.إلهكالربئعطيكالتيالأرضفيأيامكتطوللكي،وأمكأباكاممرم

لاتقتل

تزنيلا

لاتسرق

زورشهادةقريبكعلىتشهدلا

حمارهولاثورهولاخادمتهولاخادمهولاقريبكامرأةتشتهلا:قريبكبيتتشتهلا

8-0:218الخروج".لقريبكمماشيئآولا

،وسارهإبراهيمبينالبينذاتلاصلاحكذبقد"يقولونعما"سبحانهاللهإنئقال

جائز.الظروفتغضتحتالكذبأنالاعظمالحبزئعفئمولذلكغريبآ؟ليسوهذا

:تفولوميناندر."واجبفالكذبمربحآالكذبيكونعندما"

الغرضهووهذافزمججة".حقيقةمنأفضلالكذبلا

لتلمودا(ء73+دة5"،.ه65.13"ح2.10)

عمل.أيينتظرلاأنوعليهالحقيقةهذهيعلمأنفعليهيفاوضأنيريدلمن

اول"ولأ!فى7أ!ولس!(1،*ء"4!ولأ،4ه.ول6"ول75ءولء6ءولءاحأث!لىأط!ا15!أ،،ولهول".

مكتوبهوكمائيلسرااأمةانهاأيأ!3+اول*7أ-ول6،6،دحا*اثه؟لأءأ،"،ولهأ،،ول

،ول""7ءولع!حولءاهس!ا!ا،!ا)1ها*.ولهأ،،ولمعئىأما

خطيئة.هواليهودلغيرالاسرائيليينقبلمنوالصدقاتالاحسانعملإنأي

التلمود!!،!(ث!،4!5،3هلم10.15101ء).2
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البعيدةالمدنوفتححصارشرائع

فتلقاومواذاعدوأأصبحاستسلمئهاجيمإذالمنفيهاخيارلاتعتبرأنهاليهودية

صريحا:نصآالتوراةفيجاءماهذا.بهوفثل

واسشملمتالصلحإلىأجابتكمفإنأولآ.للصلحفالكوهامدبنةلمحاربةننفدمونوحبن

فإذافحاصروهاوحاربتكمالصلحأبتلىانلكم.عبيدآئضبحفيهاالساكنالشعبفكللكم،

والأطفالالنساءوأما.السيفبحدن!كورهاجميعفاقتلوا،أيديكمفيإلهكمالربأسقطها

وهبهاالتيأعدائكمبغنائموتمتعوا،لأنفسكمفاغنموها،أسلابمنالمدينةفيماوكل،والبهائم

ئنا.القاطنةالأمممدنمنليستالتيعنكمالنائيةالمدنبكلتفعلونهكذا.لكمإلهكمالرب

ا-ها.2:-0التثنيةسفر

الموعدأرضمدنوفتححصارشرائع

والعرب)الفلسطينيينبجوارهميسكنونأوسكنوامنمعاليهودتعاملأما

.التوراةفيجاءكماالقتلإلافيهاخيارفلا(عامة

بكرةعندمروهابلحية،نسمةفيهاتستبقوافلاميراثألكمإلهكميهبهاالتيالشعوبمدنأما

إلهكم،الربأمركمكماواليبوسيينوالحويينوالفرزيينوالكنعانيينوالأموريينالحثيينكمدن،أبيها

إلهكم.الربإلىوتخطئواوراءهمفتغووا،آلهتهمعبادةفيمارسوهاالتيرجاساتهميعلموكملالكي

ا-0:2618التثنيةسفر

أورد:والاسلاماليهوديةبينللمقارنةوهنا

:جندهمسيرةقبلؤيدبنأسامةلبعثةبكرأبيوصية

تذرواولا،ائغلبىولاتخونوالا:عنيفاحفظوهابعشراوصيكمقفوا،لناسايأيها:قالثم

تحرقوهولانخلاتعقرواولا،امر%ةولاكبيرأشيخآولا،صغيرآطفلآتقتلواولا،تمثلواولا

باقوامتمرونوسوف،لمثهإلابعيراولابقرةولاشاةتذبحواولا،مثمرةشجرةتقطعواولا

قومعلىتقدمونوسوف،لهاننسهمفزغواومافد!وهم،الصوامعفيأنفسهمفزغواقد

عليها.اللىإسمفان!كرواشيءبعدشيئآمنهاكتمفإذا،الطعامالوانفيهابآنيةياتونكم

دحكناحقآ؟مورستأمخشمثنظريةالتعاليمهذههلنفسهيطرحالذيوالسوال

العربوقعأنبعديحدثوماذافلسطينفيحدثبماونقارنهالقديمالتاريخنتابع

أوسلو.الفلسطينيونوقعأنوبعدسلاممعاهدات
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القديمةالمذابح

أريحامدينةمذبحة

لأناهتفوا:للشعبيوشعقالالسابعةالمرةفيالأبواقفيالكهنةنفخ"وعندما

راحابباستثناءللربمحرمأفيهاماوكلالمدينةواجعلواهالمدينةوهبكمقدالرب

لاستطلاعالمرسلينالجاسوسينخباتلأنها،فاستحيوهم،ببيتهالاذمنوكلالزانية

عليها.واستولوا،وجهتهإلىكلالمدينةنحوالشعبفاندفع...المدينةأحوال

ونساءرجالمنفيهامنكلعلىالسيفبحدوقضواالمدينةودمروا

والحمير".والغنمالبقرحتيوشيوخوأطفال

(2ا-ا6)6:يشوعسفر

عايمدينةمذبحة

الخلف،ومنالأماممنالاسرائيليينبينمحصورينأنفسهمعايأهلفوجد

عايجيشعلىالقضاءتموعندماأحد...منهمينجفلم،الاسرائيليونبهمففل!

المحاربونرجع،السيفبحدجميعاوفنوا،الاسرائيليينتعقبواحيثالصحراءفي

مناليومذلكفيقتلمنجميعفكانفيهامنكلوقتلواعايإلىالاسرائيليون

بالحربةيدهمادايشوعوظلعاي.أهلجميعوهمألفا،عشرإثنيونساءرجال

نهبهافقدالمدينةوغنائمالبهائمأما.عايأهلجميععلىالقضاءتمحتىالمدينةنحو

وهكذا.يشوعإلىأصدرهالذيالربأمربمقتضيلأنفسهمالاسرائيليون

ملكوشنق.اليومهذاإلىأبديخرابتلإلىوحولهاعاييشوعأحرق

...".شجرةعلىعاي

22-92(8:)يشوعسفر

التوراتيةوالخرافاتالأموريينمذبحة

إلىيشوعابتهل،إسرافيلبنيأمامالأموريينالربفيههزمالذياليومذلكلافي

،أيلونواديعلىقمرويا،جبعونعلىدوميشمسيا:الشعبمنمسمععلىالرب

".أعدائهمنالجيشانتقمحتىالقمروتوقفالشمسفثبتت

ا-13(01:2)يشوعسفر
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ودبيروحبرونوعجلونولخيشولبنةهقيدةمذايح

فيالخمسةالملوكيختبىءكانلتياالمدينة)مقيدةعلىاليومذلكفييشوعستولى"وا

مقيدةبملكوصنع.ناجمنهايفلتلم.فيهانفسوكلملكهابالسيفوقتل(فيهاكهف

..وحاربها.لبنةإلىمقيدةمنجيشهرأسعلىيشوعتوجهثمأريحا.بملكصنعهما

صنعهمابملكهاوصنع،ناجمنهايفلتفلمالسيفبحدفيهانفسكلوقتلفدمرها

فاسلموهاجمها،وحاصرهالخيشإلىلبنةمنيشوعتقدمذلكبعدأريحا.بملك

نفسكلوقتلواودمروهاالتالياليومفيعليهافاستولوا،ئيلإسرايدلىإلخيشالرب

لمعوتةجازرملكهورامأقبلعندئذ.بلبنةصنعوامثلماالسيفبحدفيها

.ناجهنهميفلتفلمجيشهوعلى،عليهيشوعفقضى،لخيش

وغيرهاعجلونتدمير

وحاربوهافحاصروهاعجلوننحولخيشمنإسرائيلوجيشيشوعتحركثم

بحدفيهانفسكلعليوقضواودمروها،اليومذلكقعليهاواستولوا

إلىعجلونمنبقواتهيشوعاتجهثم.بلخيشصنعواماغراوعلى،السيف

التابعةضواحيهابقيةمعودمروهاعليهاواستولواوهاجموها،حبرون

غرارعلي،ناجهنهايفلتفلمالسيفبتدفيهانفسوكلملكهاوقتلوالها،

إلىيشوععادثمفيها.نفسكلعلىقضواوهكذابعجلون.صنعواما

نفسوكلملكهاوقتلضواحيها،معودمرهاعليهاواستولىوهاجموهادبير

بلبنةصنعمالظيروملكهابدبيرفصنع،ناجمنهايفلتفلمالسيفبحدفيها

93(.28-:51)يشوعسفر.وملكها"

حاليآ(عمان-عمون)ربةإحتلال

حديدمنونوارجمناشيرتحتووضعهمفيهاالذينالشعبأخرج"

بنيمدنبجملعصنحوهكذاالآجر.أتونالطمنهموطرححديدمنوفؤوس

عظيم.بارتياحالتوراةتذكر"عمون

(21:31الثافي)صموئيل
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والعناقيينوحاصورميروممياهمذبحة

إسرائيل،أمامأهلكهمالوقتهذامثلفيغدا.منهمتخشلا:ليشوعالرب"فقال

وباغتوهمجنودهوجميعيشوعفجاءبالنار.مركباتهموتحرقخيولهمفتعرقب

إلىالربفاسلمهم،عليهموهجمواميروممياهعند(يشوعضدتحالفواالذينالملوك)

وفعل.ناجمنهميفلتلمبحيثعليهم.وقضوا..وطاردوهمفضربوهم،إسرائيليد

يشوعرجعثمبالنار.مركباتهموأحرقخيولهمفعرقب،الربأمرهكمايشوعبهم

للكزعممهذلكهبلكان!حاصورلأن،بالس!فملكهاومتلحاصورعلىواس!ولى

بالناروأحرقوهاحيفيهايبقفلم،السيفبحدنسمةكلعلىفيهاوقضوا،الممالك

".مدنهمودمرعليهموقضى...وأبادهمأيضاالعناقيينيشوعوهاجم21

.(611.21-:11)يشوع

العماليقمذيحة

إسرائيل،علىملكالأنصبكالربأرسلنيالذيأنا:لشاولصموئيل!وقال

جزاءعماليقاعاقبأنمزمعإني:الجنودربيقولهماهذا.الربكلامالآنفاسمع

مصر.منخروجهمعندالطريقفيلهمتصدىحينالاسراثيليينحقفيارتكبتهما

اقتلهمبلمنهمأحدعندتقفلا.لهماكلعلىواقضعماليقوهاجمالآنفاذهب

،(.وحميرا،وجمالا،وغنمابقرا،ورضعاوأطفالاونساءردجالاجميعا

3(.-15:1:الأولصموئيل)سفر

(داوودالنبيإلىنسبة)الداووديةالمذايح

والعمالقة،والجزريينالجشوريينعلىالغاراتيشنونورجالهداوودوانطلق"

وهاجممصر.تخومإلىآشورحدودمنالممتدةالأرضقديممناستوطنواالذين

والحميروالبقرالغنمعلىواستولى،واحدةنفسايستبقفلمهالأرضسكانداوود

."...الحياةقيدعلىامرأةأورجلايستبقيداووديكنولم...والثيابوالجمال

.(11/-89:والعشرونالسابعالاصحاح:الأولصموئيل)سفر

التوراةفيجاءتكمابهاويعتقدو!ناليهودبهايفتخرالتيالمذابحهذهكلإن

أسفارهم:بعضفيوردماالىفلننظر،اللهلارادةتنفيذأنهايعترفون
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إسرائيلبنيلصالحالشعوبضدالعرقيوالتطهيرللبشرالإلهيةالابادة

(33:01يشوع)"وعدكمكماعنكمالمحاربهوإلهكمالربلأن"

أرضهموتملكونأيديكمبينهنويطردهمأمامكممنيدفعهمهوإلهكموالرب"

(23:5يشوع)"إلهكمالربلكمقالكما

إلىأحدوجوهكمفييثبتولمشديدةعظيمةأممآأيديكمبينمنالربطرد"لقد

(23:9)يشوعثاليومااهذ

وابادتهم:،أرضهماليهودوتمليكالأصليينالسكانطرد

والكنعانيينوالفرزيينوالحثيينالأموريينأرضويدخلكأمامكيسيرملاكيلأن"

:23(23الخروج)وأبيدهم"واليبوسينوالحويين

جريمةالنساءعلىالإبقاء

بلعامبمؤامرةإسرائيلبنيحملناللائيهنهولاءانكلهنالاناثاستبقيتم"هل

"الربجماعةفيالضربةفحلتفغورأمرفيالربعلىيتمردواأنعلى

(-16ا315:العدد)

قائلآ:أمرهم!!الأمورولتصحيح

أمااقتلوها،رجلمضاجعةعرفتامرأةوكلالأطفالمنذكركلاقتلوافالآن"

لكمدافاستبقوهاالرجلمضاجعةيعرفنلماللواتيالأطفالالاناث

(-1:31718العدد)

جريمةالأغيارعنالعفو

وكل،والحملانسمينوكلوالبقرالغنمخياروعنأجاجعنوالشعبشاول"عفا

"أبقوهمهزولآحقيرآكانماكلولكن.يسلبوهاأنيحبواولمجيدآكانما

(15:9الأللالملوك)

إقامةعلىالربندملذاتغتفر.لاجريمةكانشارلاقترفهالذيالعفووهذا

صموئيللنبيهيهوهصرح"كلامييقمولماتباعيعن"ماللأنهملكآشارل

(15:01)الملوك
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4891مايوقبلالعسكريةالإرهابيةا!يمات

الوظيفةمنظورمن4891عامقبلالعسكريةالصهيونيةالتنظيماتتقسيميمكن

عملياتهاتوجهالتنظيماتبعضفكانت.أساسيينقسمينإلىبهاقضطلعالتي

يوظفالآخرالبعضوكانالبلاد،أصحابالفلسطينيينالعربالسكانضدالعسكرية

وهذا.المنطقةخارجإلىالممتدةوصراعاتهاالراعيةالامبرياليةالدولةخدمةلط!م!ه

)ثموظيفيةكجماعةالصهاينةالمستوطنينلوضعطبيعيةنتيجةالوظائففيالازدواج

،الخارجمنإمبرياليدعمإلىتحتاجضدهحربهافيوهيمعاد،وسطفي(وظيفيةلولة

الإمبريالي.الراعيتصرفتحتنفسهاتضعأنوهو،الثمنتدفعأنوعليها

العربعلىالهجومأيالداخليةالأغراضلخدمةأسستالتيالمنظماتومن

9091،عامأسستالتي)الهاشومير(الحارسمنظمةثمبارجيورا،منظمةنجد

الهاجاناهمعبالتعاونالبريطانيالانتدابسلطاتأسستهاالتيالنوطريمثم

حتى3691منالفترةفيفلسطينفيقامتالتيالعربيةالانتفاضاتقمعفيللمساعدة

أفكارمنانطلاقآ3191عامفلسطينفيقامتالتيإتسلمنظمةأيضأومنها.9391

جابوتنسكي.فلاديميير

الاستعماريالحربيالمجهودتدفقفيللمشاركةتاسيسهاتمالتيالمنظماتوأما

93و38والكتائبالصهيونيةالبغالةفرقةثمنفسها،الحارسمنظمةمنهافنجد

الهاجاناهإلىإضافة،الأولىالعالميةالحربفياليهوديالفيلقشكلتالتي04و

.4491عامالبريطانيةالحكومةمنبقرارتشكيلهتمالذياليهوديواللواءوالبالماخ

ألمانياجانبإلىالوقوففكرةطرحتالتي()شتيرنليحيمنظمةإلىبالإضافةهذا

اليهودية.الدولةإقامةثمومن،لفلسطينالبريطانيالإحتلالمنللتخلصالنازية

تنظيماتثلاثةيضمفلسطينفيالاستيطانيالصهيونيالتجمعكانا489عاموفي

اليهودية،للوكالةخاضعةوكانتالثلاثةالتنظيماتكبرىوهيالهاجاناه:هيعسكرية

مناحمبزعامةآنذاكوكانتالتنقيحيةجابوتنسكيأفكارعنالمنبثقةإتسلومنظمة

أبراهامقائدهاباسماشتهرتقدوكانتالمنظماتأصغروهيليحيومنظمة،بيجين

السادسففي.الثلاثالمنظماتهذهعلىالاسرائيليالجيشبناءتموقد.شتيرن

الأولى،الاسرائيلية-العربيةالحربمعاركغمرةوفي،4891عاممايومنوالمشرين

لهذانواةإلىالهاجاناهمنظمةبتحويلوذلك،الاسرائيليالدفاعجيشقيام!!نتم

.النواةهذهدائرةفيوليحيإتسل،الأخيرينالتنظيمينودخول،الجيش
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ناهلهاجاا

استيطانية،صهيونيةعسكريةمنظمةوهي،"الدفاعداتعنيعبريةكلمةالهاجاناه"لا

التجمعقيادةبينطويلةنقاشاتثمرةتشكيلهاوجاء.0291عامالقدسفيأسست

عسكريةمجموعاتتاسيسفكرةصاحبجابوتنسكيفكان،فلسطينفيالاستيطاني

العملإتحادقادةكانبينما،البريطانيالانتدابسلطاتمعتتعاونعلنيةيهودية

البريطانيةالسلطاتعنتمامأمستقلةرسميةغيرمسلحةقوةخلقيفضلونوالماباي

عسكريةمنظمةلإنشاءجولمبإلياهواقتراحالنهايةفيفبلوقد.الحالبطبيعةوسرية

فيماالعملكلمةخذفتثم"والعمل"الدفاعأيوعفودآ""هاجاناهإسمتحتسرية

والهستدروت،المابايبحزبثمالعمللإتحادالبدايةفيالهاجاناهارتبطتوقدبعد.

الإستيطاني.للتجمععصبةوأنها،الحزبيةفوقبأنهايصفهاكانميثاقهاأنرغم

الصهونيةالموسساتبينوالعضويالوثيقالارتباطالهاجاناهنشاطوعكس

والعملالأرضإقتحامإلىتهدفالتيوالزراعيةالعسكريةوالموسساتالاستيطانية

.العسكريالعملعلىانصبقدالأساسياهتمامهاكانوإن،والانتاجوالحراسة

وقامت،الفلسطينيينالعربانتفاضةقمعفيالهاجاناهشاركت9291،عاموفي

المواطنينلاستفزازالمسيراتونظمتالعربيةوالممتلكاتالمساكنعلىبالهجوم

أسلوببابتداعوخصوصآ،الاستيطانعملياتفيساهمتكمالىارهابهم.العرب

ذلك،إلىوبالاضافةواحد.يومفيالصهيوينةالمستوطناتلبناء"والبرج"السور

وحراستها.الصهيونيةالمستعمراتبحمايةتأسيسهامنذالهاجاناهقامت

جناحانشقعندما3191عايمأبرزهاكانانشقاقاتلعدةالهاجاناهتعرضتوقد

شميمستقلآتنظيمآوكونتيهوميأبراهامبقيادةالهستدروتأعضاءغيرمن

إتسل.منظمةلتشكيلنفسهالعامفيبيتارمنظمةمعاندمجالذيوهوب.ثا"هاجاناه

عنها،المنشقةوالجماعاتالهاجاناهبينوالمصالحةالصراععملياتتتوقفولم

الدولة.قيامبعدحتىمستتربشكلالخلافواستمر

كبيرأتعاونأ()3691-9391فلسطينفيالعربيةالانتفاضةسنواتشهدتوقد

تشارلزتعيينمعبخاصةالتعاونوبرز،البريطانيالاحتلالوقواتالهاجاناهبين

تكوينعلىأشرفحيث،3691عامفلسطينفيالبريطانيةللمخابراتضابطأويبجيت

المخابراتبينالأنشطةوتنسيقالتابعةالمتحركةوالسراياالخاصةالليليةالفرق

الوقتوفي".!الشايلإسموالمعروفالهاجاناهفيالمخابراتوقسمالبريطانية
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المستوطناتحراسةشرطةتشكيلفيوالهاجاناهالبريطانيةالقواتتعاونت،نفسه

!ناووقةمرتوقد.الهاجاناهأعضاءمنأفرادهامعظموكان،والنوطريماليهولمجة

واجهتهحيث9391عامالأبيضالكتابصدورأغابفيقصيرةتوتربفترةالطرفين

الثانيةالعالميةالحربنشوبأنإلالليهود،الشرعةغيرالهجرةبتشجيعا!اجاشاه

فرصةبمنزلةالصهاينةاعتبرهاإذ،القديمةالتحالفعلاقاتإستعادةإلىوأ!ى

إقامةفيالمتمثلمشروعهموتحقيقالمتصارعةالأطرافبينالتناقضاتلاستغلال

كثيروانضموالحلفاءبريطانياجانبإلىالهاجاناهوقفتوهكذا.الصهيونيةالدولة

بشدةوتصدت،البريطانيةالقواتصفوففيللقتالاليهودياللواءإلىأعضائهامن

مقدمتهاوفيالنازيإلىبالانضمامأنذاكطالبتالتيالأخرىالصهيونيةللجماعات

عناصرلتعقبمعلوماتمنتحتاجهبماالبريطانيةالسلطاتأمدتبل،ليحيمنظمة

الضاربةالقوةوتدريبإنشاءفيبريطانياساعدت،المقابلوفي.واعتقالهاالمنظمةتلك

للعملالهاجاناهأعضاءبينمنمظليينفرقةنظمتكما"،"البالماخالمسماةللهاجاناه

الصراعتفجر،الحربإنتهاءومع.النازيقواتاحتلتهاالتيالأوربيةالمناطقفي

البريطانيةالمنشآتتخريبعملياتفيلىاتسلليحيمعالهاجاناهفشاركتجديدمن

العبرية"المقاومة"حركةعليهأظلقماوهوالحديديةالس!وخطوطالكباريونسف

الشرعية.غيرالهجرةمجالفيالهاجاناهجهودجديدمننشطتكما

000036نحويبلغالهاجاناهأعضاءعددكان،إسرائيلدولةقيام!!نوقبيل

عمليةسهلالذيالأمر،التنظيميبنارهااكتملكما،البالماخمن0003إلىبالاضافة

13فيجوريونبنأصدرحيثالصهيونيةللدولةومحترفموحدجيشإلىتحويلها

دورهاواتساعوتحويلهاللخاجاناهالقديمالتنظيميالاطاربحلقرارآ4891مايو

إتخاذفيبلفحسبإسرائيلبناءفيلاالعسكريةالمؤسسةأهميةيبينالشكلبهذا

أيضآ.فيهاالمجالاتبمختلفالمتعلقةالقرارات

لبالماخا

"،الصاعقةداسراياأيماحاتس""بلوجوبالعبريةللعبارةاختصار"البالماخ"

متقدمةكوحداتلتعمل4191عامشكلتالتيللهاجاناهالضاربةالقواتوهي

إلىبالاضافةوذلك،الثانيةالعالميةالحربأثناءالخاصةبالمهامالقيامعلىوقادرة

ساريةيشمحاقويعدجيدآ.المدربينالمقاتلينمندائمباحتياطيالهاجاناهإمداد
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قيادتها.تولىمنوأولالفعليموسسها

أفرادتميزوقد.الماباموحزبالكيبوتسبحركةالبدايةمنذالبالماخارتبطتوقد

الصهيونيةمبادىءعلىيركزالذيالسياسيالتثقيفمنعاليةبدرجةالقواتهذه

الرادارواستخداموالبحريةالطيرانمجالاتفيمناسبأتدريبأتلقواكما.العمالية

.المخابراتوأعمال

:الوحداتتلكأبرزومنداخلها،العمللتقسيموحداتعدةالبالماخشكلتوقد

تتضمنملفاتإعدادالمعلوماتمصلحةمعبالتعاونتولتالتي"الجوالين"دائرة

الحملةفيشاركتالتي"العربيةالدائرةو"،الفلسطينيةالقرىعنتفصيليةمعلومات

التي"البلقانيةو!الدائرة،ولبنانسوريافيفيشيحكومةقواتضمنالبريطانية

التجسسباعمالللقيام،والدانلوبالبلقاندولمنالمهاجريناليهودبعضمنتكونت

تدريبهمتمالذيناليهودمنعددآضمتالتي"الألمانيةالدائرةودا،البلدانهذهداخل

إلىللتسللوذلكالألمانيةاللغةإجادةإلىبالاضافةالسلوكفيالألمانيالنمطليكتسبوا

،البالماخوحداتأهمومن.معلوماتعلىمنهموالحصولالألمانالأسرىمعسكرات

بالعاداتإلمامولديهاالعربيةاللغةتجيدعناصروضمت"المستعمرين"وحدة

معلوماتعلىوالحصولالفلسطينيينأوساطفيللتغلغلوذلك،العربيةوالتقاليد

والاقتصادية.والاجتماعيةالسياسيةبأوضاعهمتتصل

البريطانيةالقواتمعتامبتنسيق!421و4191عاميخلالالبالماخعملتوقد

للقيامالبريطانيالجيشخبراءأيديعلىمكثفآتدريبأأفرادهاوتلقى،فلسطينفي

فلسطين.إحتلالفيالنازيقواتنجاححالةفيالألمانيةالخطوطخلفبعمليات

سرية،11علىموزعينفرد0002نحوتضمالبالماخكانتالحربنهايةوعند

4691،صيفوحتى4591خريفومنذ.الفتياتمنتقريبأالقواتثلثوكان

فيالبريطانيةالقواتضدعسكريةأعمال-فيوليحيإتسلمعبالتعاونالبالماخشاركت

هـاغراقالرادار،ومحطاتوالكباريالحديديةالسصخطوطنسفشملتفلسطين

المقاومةحركةبإسمغرففيماالتخريبأعمالمنذلكوغيرالبريطانيةالسفن

منعددآالبريطانيةالقوات!اكتشاف،الطرفينبينالصدامتصاعدومع.العبرية

نحوجهودهابتوجيهللبالماخالأوامرصدرتللهاجاناه،الرئيسيةالسلاحمخا!ن

وتأمينها.فلسطينإلىالشرعيةالهجرةتشجيع

العربيةللجيوشتصدتالتيالرئيسيةالقوةالبالماخكانت4891،عاموفي

http://www.al-maktabeh.com



سدسمنأكئرالمعاركتلكفيوخسرت،والقدسوسيناءوالنقبالأعلىالجليلفي

.0005نحوأنذاكعددهمالبالغأفرادها

والمابابم،المابايبينالسياسيللصراعوكانعكاس،مباشرةإسرائيلقياموعقب

يساريا،إتجاهآتمثلنظرهفيكانتالتيالبالماخحلعلىجور!نبنإصرارظهر

وعلى،النهايةفيقبلتالبالماخالمستقلالمحترفالجيشتاسيسأجلمنونلك

.هذهالحلمسألة،صمض

الاسرائيلي،الدفاعجيشفيالصاعقةلقواتالأساسيالقوامالبالماخشكلت

وبارليفورابينآلونأمثالمنالعسكريينإسرائيلقادةأبرزظهرصفوفهاومن

وهور.لماليعانر

إتسلى

يأ"إسرائيللإرتسليوميتسفاي"إرجونالعبريةللعبارةإختصار"إتسل"

صهيونيةعسكريةمنظمةوهي"،إسرائيلأرضفيالقوميةالعسكرية"المنظمة

المنظمةعلىانشقواالذينالهاجاناهأعضاءإتحادمن3191عامفلسطينفيتأسست

كانالذي+بيلكرروبرتموسسيها:أبرزمنوكانبيتار،منمسلحةوجماعةالأم

رازئيلودافيدروزنبرجوموشي)سيلبر(يتهوميوأبراهام-للمنظمةرئيسأول

ضرورةعنجابوتنسكيفلاديميرأفكارعلىالمنظمةئنيتوقدميردور.ويعقوب

وكان.فلسطيندخولفييهوديكلحقوعن،الدولةلاقامةالمسلحةاليهوليةالقوة

فقط"."هكذاتحتهاكتبوقدبندقيةتمسكيدعنعبارةالمنظمةشعار

الهاجاناهمعاتفاقإلىيتهوميأبراهامآنذاكإتسلرئيستوصئل،7391عاموفي

يتهومياقتراحعلىيوافقلمحيثإتسلفيانشقاقإلىذلكوأذى،المنظمتينلتوحيد

ضرورةالأغلبيةرأتبينما00،03عددهمالبالغالأعضاءنصفمنأقلسوى

جماعةبخروجالثانيالانشقاقحدث،0491عاموفي.المنظمةاستقلالعلىالحفاظ

الموقفبشأنلاختلافهمنظرآليحيمنظمةبعدفيماشكلتالتيشتيرنأبراهام

أعضاءرأىحيث،الثانيةالعالميةالحربفيالمتصارعةالقوىمناتخاذهالواجب

منالتخلصيتمثمومنببريطانياالهزيمةلئلحقالنازيةألمانياتدعيمضرصرةشتيرن

حينفي،صهيونيةدولةتأسيسبالامكانويصبحفلسطينعلىالبريطافيالانتداب

.المخابراتمجالفيوبخاصةالبريطانيةالقواتمعالتعاصنإلىالأمالمنظمةاتجهت
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وبعد.الفلسطينيينضدبالأساسموجهةإتسلأنشطةكانت9391،عاموحتى

تخريبيةلعملياتهدفآفلسطينفيبريطانياقواتأصبحت،الأبيضالكتابصدور

ومع.فلسطينإلىالشرعيةغيرالهجرةبتشجيعقيامهاعنفضلآالمنظمةجانبمن

وبدأ،البريطانيةالقواتضدإتسلأنشطةتوقفتالثانيةالعالميةالحرباندلاع

انتهاءعقبجديدمنتكررماسرعانالصدامأنإلا.للنازيللتصديبينهماالتعاون

البريطانيةالمنشأتلضربوالهاجاناهوليحيإتسلبينابتنسيقتزايدحيثءالحرب

دورأخذ،الفترةتلكوخلال".العبريةالمقاومة"حركةعليهأطلقماضمنفلسطينفي

واضح.بشكلالبروزفي-الجديدإتسلزعيم-بيجينمناحم

دورالفلسطينيينالمزارعينضدإتسلبهاقامتالتيالارهابيةللعملياتوكان

الهجومإلىالمنظمةلجاتكماالبلاد.مغادرةعلىالمزارعينهؤلاءبعضإرغامفيكبير

مذبحةالهاجاناهوبمباركةليحيمعبالتعاونونفذت،المدنيةالعربيةالسياراتعلى

4891.أبريل9فيالشهيرةياسينلير

مقاومةبعد،الاسرائيليالدفاعجيشفيالمنظمةأدمجت،إسرائيلقياموبعد

الارهابية.المنظمةلأيديولوجياامتدادأحيروتحزبوئغد،الدمجلهذاجانبهامن

القياديلدورهمتقديرأ6891نوفمبرفيإتسلقياداتالإسرائيليالرئيسكرئموقد

إسرائيل.دولةتاسيسفي

لأرجونا

تسل(!)نظرأ

ليحي

منالمحاربون"أي"يسرائيلحيروتدالوحميالعبريةالعبارةاختصار"!ليحي

شتيرنأبراهامأسسهاسريةصهيونيةعسكريةمنظمةوهي"،إسرائيلحريةأجل

علىالمنشقونأطلقوقدإتسل.عنأنصارهمنوعددهوانشقاقهبعد0491عام

العسكريةالمنظمة!أي"لإسرائيلليوميتسفاي"إرجوناسمالبدايةفيأنفسهم

"ليحي".إلىبعدفيماتغيرثم،الأمالمنظمةاسمعنتمييزآ"،إسرائيلفيالقومية

علىمقتلهبعدشتيرنمؤسسهاباسمأيضأئعزفالمنظمةأصبحت،4291عامومنذ

إلىأذتالتيالخلافاتتركزتوقد.فلسطينفيالبريطانيالانتدابسلطاتأيدي
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الثانية،العالميةالحربفيالمتصارعةالقوىمناتخاذهالواجبالموقفحولالانشقاق

إلىالوقوفشتيرنجماعةطرحتبينمابريطانيا،معالتعاونإلىإتسلاتجهتحيث

الدولةإقامةثمومنلفلسطينالبريطانيالاحتلالمنللتخلصالنازيةألمانياجانب

الصهيونية.

حسب-لنفسهابررتأنهاإلااليهود،قاتلبوصفهإلاهتلرترلمليحيأنورغم

لعدونا"!عدوأيكونأنالظروفشاءتالذيبالجزار"الاستعانة+شتيرنقول

المقابلفيوسعت،جريمةئغذالبريطاني"العدو،(لجيشالانضمامأنليحيواعتبرت

ونفذت.بالفشلباءقدسعيهاكانوإنالفاشيةوإيطالياالنازيةألمانيامعللاتفاق

عملياتإلىبالاضافةالبريطانيةالمنشآتضدالتخريبيةالعملياتبعضالمنظمة

0491.سبتمبرفيالفلسطينيالبريطانيالبنكعلىالسطوفيحدثكماالسلب

-بالقاهرةالبريطانيالمفوض-مويناللوردباغتيالذروتهإلىالنشاطهذاووصل

وبينها،ناحيةمنلىاتسلليحيبينصداماتإلىهذاكلأذىوقد.4491نوفمبرفي

فيالبريطانيةالسلطاتمعالهاجاناهتعاونتحيث،أخرىناحيةمنالهاجاناهوبين

واعتقالهم.ليحيأعضاءمطاردة

البرنامجإلىمنهاالإنشائيةالشعاراتإلىأقربكانتليحيمبادئأنوالواقع

الوحدانية،دينخالقمختار،"شعبهو-ئعرفهكما+"إسرائيل"فشعبالسيابممي،

وفي،والبذلالتقاليدفيعظيم،العالمحضاراتوحاملالأنبياء،أخلاقياتوفشرع

)منالتوراةفيالمفصلةحدودهافييسرائيل"أرضفهو"الوطنلاأما(،،الحياةإرادة

الشعببأمانيسكنهاالحياةأرضهي(الفراتنهر-الكبيرالنهروحتىمصرنهر

إسرانيل)مملكةالملكوتوقيامالبلاد،"إنقاذفيالمنظمةأهدافوتمثلت".كلهالعبري

يتمأنبعدوذلكبأسرهماليهودشتاتتجضعطريقعنوذلك"،الأمةوبعث(،الثالثة

.السكانتبائلبواسطة(العرب)أيالأجانبالسكانمشكلةحل

تشكيلهامنأشهربعدبدأتداخليةوهزاتصراعاتلعدةليحيتعرضتوقد

انضماوقد،زرعونيوبنيامينقلعيهانوخهماالمؤسسينأبرزمناثنينبانسحاب

الأزمةوجاءت.البريطانيةللسلطاتنفسيهماوسقمابعدفيماانسحباثمإتسلإلى

منعشراتعلىالقبضالبريطانيةالسلطاتألقتإذ،شتيرنمقتلبعدالثانية

ومخابنزملائهمأسماءتتضمنمهمةاعترافاتعلىمنهموحصلتالمنظمةأعضاء

استعادتأنهاإلاتمامآ،المنظمةتصفيةإلىتوديأنالأزماتهذهوكادت.السلاح
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إلىبولندامنهجرتهمعقبشيفئيليسرابزعامةبيتارمنمجموعةبانضمامقوتها

لىالياهوشاميريتسحاقهماقادتهامناثنيننجاحبعدوكذلك،4291عامفلسطين

ومعه)مور(يلين-فرديماننيثاننجاحثم،4291عامالسجنمنالهربفيجلعادي

مننشبصراعآأنإلا4391.عامأيضآالسجنمنالهربقيليحيقادةمن91

خسموقد،المنظمةتوجهاتحولالآراءاختلافبسببوجلعاديشاميربينجديد

حولون.رماللطمنافسهلاغتيالموامرةتدبيرمنتمكقإذشاميرلصالحالصراع

لىاتسلالهاجاناهمنكلبمليحيشاركت،الثانيةالعالميةالحربانتهاءومع

لما.العبريةالمقاومةداحركةشميماضمنالبربطانيةللسلطاتالمضادةالعملياتفي

الهجومفيشاركتكما4691.عامالحركةتوقفبعدحتىليحينشاطواستمر

ديرمذبحة-الهاجاناهوبمباركة+إتسلمعونفذتالعربيةوالممتلكاتالقرىعلى

غيرهامعليحيخفت،إسرائيلقيامإعلانوبعد.4891أبربل9فيالشهيرةياسين

شكوكثارتهذا،ومع.الاسرائيليالدفاعجيشفيوأدمجتالعسكريةالمنظماتمن

تحويلهامساعيفشلت،المنظمةحلومع.برنادوتاغتيالعنمسئوليتهاحولقوية

الاسرائيليةالحكومةقررت،للمنظمةالارهابيللدوروتقديرأ.سياسيحزبإلى

كما،للموظفينوالمعاشاتالخدمةمكافأتتقديرعندفيهاالخدمةسنواتاحشماب

إلىشازارزلمانإسرائيلرئيسأهداهالذيالتكريموشاحعلىشتيرنأرملةحصلت

الدولة.تأسيسجهودفيشاركتالتيوالمجموعاتالمنظماتكل

منعليهاالصهيونيةالكتاباتبعضتخلعهوما،ليحيدورحولالآراءتباينورغم

لمالمنظمةأنتوكدالتاريخيةالوقائعفإن،النازيمنلموقفهانظرآ""الخيانةأوصاف

تلك.أوالامبرياليةالقوةلهذهالأداةبددرالقيامفيالمعتادالصهيونيالطريقعنتخد

والحقيقةوحدها،ليحيعلىوقفأالجزارمعالتحالففيالانتهازيالأسلوبيكنولم

عن)المسئولبليفيهالقيصريالوزيرمعهرتزلتعاصنعنيزيدلاذلكفيموقفهاأن

الأوكرانيبتليورامعجابوتنسكياتفاقأو،(القيصريةروسيافياليهودضدالمجازر

معالتعاونوايزمانحاييمعرضأو،البلشفيةالثورةإبانلليهودبعدائهالمعروف

اليهوداللاجئينمرورتسهيلمقابلالكيماويةالصناعاتمجالفيالفاشيةإيطاليا

النازية.وألمانيااليهوديةالوكالةبينالهعفراهاتفاقأو،الايطاليةالموانىعبر
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شتيرن

سميتثملييحيتسمىوكانتشتيرنأبراهامأسسهاصهيونيةعسكريةمنظمة

مقتله.بعدموسسهالإسم

لمستعرفيم(ا)لمستعربونا

صهيونيةسريةعسكريةوحداتوهي""المستعربونتعنيعبريةكلمةالمستعرفيم

هذههدفوكان4391،عاممنذالمجاورةالعربيةوالبلادفلسطينفيتعملكانت

والقياموأخبار،معلوماتعلىالحصول،البالماخمنأجزءأنئذكانتالتي،الوحدات

متخفينالعربيةوالقرىالمدنإلىأفرادهاتسفلخلالمنللعرباغتيالبعمليات

عملياتهاأجلمن،الأولالمقامفيتجئد"المستعرفيم"وحداتوكانت.محليينكعرب

سومعئ،شيمونواعترف.العربيةالبلادمنالأضلفيكانواالذيناليهود،السرية

جزءآكانالاغتيالبأن،9491-4291السنواتخلالالمستعرفيمفيقائدأكانالذي

.المبكرةالسريةالوحداتعملمن

إلىتنقسموكانتالانتفاضةلمواجهة8891عامالمستعرفيمفرقبعثتموقد

ورئ!سالعملحزب)رئ!سباراكإههودأسسهاومد)الكراز("الدفذفان!ا:مسمن

فرقوهدفداشمشون".السريواسمهاغزةفيتعملوالأخرى(،السابقالأركان

والعمل،والقطاعالضفةفيالنشيطةالفلسطينيةالأوساطإلىالتسللهوالمستعرفيم

غيرسياراتالفرقهذهأعضاءيستقلماوعادةتصفيتها.أونشاطهاإبطالعلى

مدنيةملابسويرتدونغزةقطاعأوالغربيةبالضفةالخاصةاللوحاتتحملعسكرية

والعكازاتالاصطناعيالشعرالجنوديرتديوقد.تقليديةألبسةأومحليأصنعت

الأمربدايةفيالتنكريةالأزياء)كانتالأسلحةلاخفاءالفضفاضةوالثيابالمزيفة

احتجاجآالأجنبيةالصحافةجمعيةقدمتأنإلىأجانبكصحافيينالتنكرتشمل

وحداتوتقوم.العربيةاللغةالخاصةالوحدةأعضاءأحديجيدماوعادةرسميآ(.

بيتالشينجهازومعالجيشمنأخرىوحداتمعوالتخططبالتنسيقالمتعرفيم

الوحدةهذهدكمويتم.المقصودةالضحيةشأنفيوالخلفياتالمعلوماتيوفرالذي

الاسرائيلية.العسكريةالمؤسسةلرجاتأعلىمن
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6791عامحتىا49عامهنذالإسرائيليالصهيوفيالإرهاب

فيالصهيونيةالقيادةأسرعت4891،مايوفيإسرائيلقيامعنالاعلانبعد

!ادهاجمايو26فيالهاجاناهجماعةعلى"الاسرائيليالدفاعجيش"تسميةإطلاق

يونيهأولفيإتسلمنظمةمعجرىمثلماالجيشداخلالأخرىالعسكريةالجماعات

لإستقلاليةتحتفظظلتا489عامقبلالإرهابجماعاتكانتلىاذا.نفسهالعاممن

الاسرائيليةالنخبةسياسةفإنفقطالقدسمدينةفيعاملحواليالجيشعنتنظيمية

والتخطيطالاشرافبمركزيةتسميتهيمكنماإلىبالأساستهدفكانتالحاكمة

تروجهأنحاولتعماالنظربصرفوذلك،الصهيونيالارهابيالعسكريللعمل

السابقة.للممارساتحدأوضعتقدالدولةسلطةوأنبدأجديدآعصرأأنمن

4891سبتمبر02فيالصادر"الإرهابمنع"قانونئشمىالذيالقانونفإنولذا

الحركةلحريةحدوضعلىانماالصهيونيافرهابتاريخفيفاصلحدوضعيعنيلا

وربماوشتيرنإتسلأسماءالذكرعنإنقطعتولقد.شتيرنتنظيمبهايتمتعالتي

اممانوسواءبتسميتها،نفسهالاسرائيليالجيشاحتفظالتيالهاجاناهياستثناء

إسمالصهاينةعليهأطلقموحدعسكريسياسيهيكلوسيطرةضبطبهدفذلك

كانأو،الصهيونيةالحركةجنحةوتراضيلإتفاقالارهابيالنشاطعلىلماالدولةلا

العسكريةومنظماتهاالصهيونيةالحركةجنحةبينالسيطرةصراعفيحلقةذلك

أيضآقام)حيثجوريونبنوزعامةالعماليينلصالحنتائجهجاءتالإرهابية

العنفإلىاللجوءعنيتورعلمالذي4891(نوفمبرفيللمابامالتابعةلبالماخبحل

الإعتبارينمنمزيجآالأمركانأوإستقلالهما،لتصفيةوشتيرنإتسلعلىللضغط

حدثفما.اختفىقدالصهيونيالارهابأن،حالبأية،يعنيلاهذاأنإلا.السابقين

الجيشخلالمنمنظممؤسسيإرهابإلامنظمةغيرميليشياتإرهابمنتخولههو

التيالأرضأنوهي،قائمةظلتالارهابفيتسببتالتيالحقيقةإنإذالاسراثيلي،

ولذا،وحضارتهتاريخهيعيشعبذاتأنهاأثبتت،شعببلاأنهاالصهاينةتصور

شعبلاالتيالأرضلافراغا489بعدحتىعنفوانهتصاعدواستمرالارهاباستمر

(.للقضيةالصهيونيالتصور)حسبفيهاوجوده"تصالف"الذيالشعبمنفيها

أعلى4891عامقبلالصهيونيةالارهابيةالعسكريةالعملياتأبطالاحتلوقد

الارهابينشاطهممارسةفياستمرالذيالبلاد،فيوالعسكريالسياسيالجهازمراكز

على(الخ..دعائيآ.أيديولوجيآ-أقتصاديأ-)عسكريأ-الأبعادمتكاملوالعنصري
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أرضهخارجطردهبهدفبالداخلالفلسطينيالشعبضدالأولى:أساسيتينجبهتين

العملوالثانية.الاحلاليالاستعمارالاستيطانيلمهامإستمرارآالوطنعنبعيدآودفعه

معبالتعاونالعزبيةالمنطقةيتجاوزمابلالعربيةالبلدانضدالقوةهيبةبناءعلى

الأمريكية.الامبريالية

وتعمل،،عملت،4891اعقابفيوتطورهالصهيونيالارهابإستمرارسياقوفي

استحدا!منذلكيمنعلموإن.والخارجالداخلفيالاسرائيليةالعسكريةالمزسسة

والتي5391عام101الوحدةإنشاءمثل.محددةإرهابيةلأغراضخاصةفروع

السريةالأمورمنمافترةإلىإنشائهاأمرظلوقدلها.قائداشارونأرييلغين

اللاجئينضدالمذابحمنالعديدإليهاأوكلوقد(،الاسرائيليالجيشتتبع)فهي

إنشاءلآخرآنمنيجريقدوهكذا.قبيةمذبحةمكلالهدنةمناطقفيالفلسطينين

وظائفهاضمنيدخلالتيالرئيسيةالأجهزةرحممنخاصةإرهابيةوحدات

خارجالارهابباعمالتختصالتيوالموسادالجيشمثلالارهابيالعملونشاطها

تخريبشبكةقامتحيث،5491عاملفونقضيةفضائحهاأشهربينومنإسرائيل

القاهرةفيوالمصريةوالبريطانيةالأمريكيةالمرافقبعضبتفجيرإسرائيليةوتجسس

فلسطينفيالداخليةالمخابراتئعدالذيبيتالشينجهازكذلكوهناك.والاسكندرية

.الاحتلالتحتالفلسطينيالشعبضدالعديدةبجرائمهوالمعروفالمحتلة

صعوبةنجدفلن4891عامبعدالصهيونيالإرهابيالنشاطتاريختتبعنالىاذا

الرسميةالمباشرةالمسئوليةنطاقفيتقعكانتالنشاطهذاوقائعأناستنتاجفي

خلالظهورهابدأالتيالارهابيةالمنظماتظاهرةعلىعلاوة.زالتوماالاسرائيلية

بينوالمستترةالمباشرةغيرالصلةينفيلاذلككانلىان.والثمانينياتالسبعينيات

الرسمية.والأجهزةالمنظماتهذه

يمكننا4891،عامبعدالصهيونيالارهابوسماتوقائعأبرزتتبعولمحاولة

منتصفحتىوالثانية،6791حربحتىالأولى:فتراتثلاثإلىالمرحلةنقسمأن

تنظيماتبروزالدولةإرهابإستمرارجانبإلىشهدتفقدالثالثةأماهالسبعينيات

اليهود.المستوطنين

المؤسسيشبهالصهيونيللأرهابجيديننموذجينقاسموكفرقبيةمذبحتاوتعد

مجزرتينمنالمكونالعنوانهذاكانلىاذا.6791وحتى4891عامتلتالتيالفترةفي

الأساسيينالأنشطةمجالاتإلىبالاشارةيمكنهلاوحشيةتقللاعشراتضمنفقط
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.4891عامبعدالصهيونيالارهابتاريخفيشيوعآالاممثر

الرسميةالقواتبأيديئفذالذيالصهيونيالإرهابجرائمحصرلىامكانية

بالجهوردجديرآعملأتبدوالمحتلةالأراضيداخلالفلسطينينضدالإسرائيلية

ضوءفيالتاكيديستحقماولكن.استحالةمنعليهيبدومابلصعوبتهرغم

المحتلةلفلسطينالديموجرالطالتغييرمعركةأنمختلفةمصاسرمنالمتناثرةالوقائع

لاجىء.مليونتشريدمنعنهانتجوما4891حربلإنتهاءئعتقدماحسبتتوقفلم

تقللمبوتيرةالاستيطانيةالاستعماريةالاقتلاعسياسةفيإسرائيلإستمرتفقد

تتوقفلملىان،الستينياتنهايةحتىالأقلوعلى4891و4791عاميعنمطلقآ

قمعهاوسلطةإمكاناتهاإسرائيلجندتذلكإطاروفيبعد.فيمامطلقآالسياسةهذه

دىاجتماعيةوإقتصاليةقانونيةسياساتوضمن،بالداخلالفلسطينيالشعبضد

لضحيةالسائدةالتاريخيةالصورةكانتلىاذا.عنصريةإرهابيةوثقافيةوسياسية

كانواوالجرحىالقتلىفإنالمشرد"،"اللاجىءهيالفترةتلكفيالصهيونيالإرهاب

قسرآ.والمنفيينالمعتقلينعنفضلأالارهابيةالسياسةهذهضحايابينمنكذلك

الارهابيالنشاطإهتمامقائمةرأسعلىكانتالجليلمنظمةأنالنظريلفتكما

إستمراربخطورةالصهاينةلشعورنظرآوالستينياتالخمسينياتخلالالصهيوني

فيها.الفلسطينيالبشريالتركز

ونفذتالمجاورةالعربيةالبلدانمعالهدنةلإنتهاكالإسرائيليةالقواتقامتوقد

تعقبهمآثرتفلسطينيونلاجئونوبينهمالمدنيينضدالإرهابيةالجرائممنالعديد

فيائيللاسرالغاشمةلقوةاهيبةخلقطار!فيذلكويدخل،الطردمنثانيةمرحلةلتمارس

أسمتهاوالتيالمتكررةإسرائيلاعتداءاتأحصتقدالمتحدةالأممكانتهـاذا.المنطقة

الدمويةالقائمةفإناعتداء،ألف21ب6791و4891عاميبينالحدودبحوادث

فياشتركالتي4891"(عامبعدالصهيونية"المذابح)أنظر:المذابحمنالعديدتشمل

أنشئتالتيالعسكريةالوحداتجانبإلىإسرائيلجيشفيالأساسيةالقواتتنفيذها

تنفيذقراراتكانتوحين،المظليينوفرق101الوحدةمثلالأغراضلهذهخصيصآ

الإسرائيلية.والعسكريةالسياسيةالقيادةمستوياتأعلىعلىتتخذالأعمالهذه

فيالسبقصاحبةكانتإسرائيلبأنالتذكيرإعادةالضروريمنيكونوقد

5491عامديسمبرفيبادرتحيث.الدوليالارهاببأعمالبعدفيماشميماممارسة
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وحاولت،المحتلةالأراضيفيالهبوطعلىوأجبرتها،سوريةمدنيةطائرةإختطافإلى

الأسرقيدوقعواإسرائيليينجنودعلىللمساومةرهينةالمدنيينركابهامنقتخذأن

بنفسهشاريتموشيإعترفوقد.السوريةالأراضيإلىتسللواحينسوريالدى

مجالفيمسبوقغيرالعملهذاأنبنفسهاكدتالاسرائيليةالخارجيةوزارةأن

فيماتكرارهعنإسرائيلتتورعلمالسلوكمننمطوهو.الدوليةوالأعرافالسلوك

وحادثأوغندا)مثلمعهاحربحالةفيتكونلاقددوللسيادةإنتهاكآمتضمنأبعد

فيوالسلوكياتالأساليبهذهمثلإسرائيلإدخالهوللنظرالملفتوليس(.عنتبي

الجرائمبهذهالرسميالاسرائيليالاعترافبل،فحسبالعالميالتاريخفيبلالمنطقه

للدولة.الارهابية

أنشطةمجالاتجميعيستوعبلاوقبيةقاسمكفرعنوانفإنقبلمنقلناوكما

لتنفيذيلزمكانالمقابلففي6791.عاموحتى4891عامبعدالصهيونيالارهاب

الهجرةحركةتنشيطالاحلاليالاستيطانيالاستعمارإستراتيجيةمنالثانيالشق

نأالطبيعيومن.بالارهابولوالجديدةالدولةلىالىالمحتلةفلسطينإلىاليهودية

خلالهااليهودكانالاسرائيليينالقادةوبإعترافات،عدةوقاثعالتاريخلنايسجل

هذاتغتصببالأصحأوتمثيلهمتزعمالتيالدولةولإرهابالصهيونيرهابللا7هدفأ

التجمعأماكنعلىالقنابلإلقاءعملياتمنلعديدالموسادجهازخططحيث.التمثيل

إرهابيةشبكةكونبل5191و0591عاميالعراقفياليهوديةوالمقدساتاليهودي

الهجرةإلىالعراقيهوددفعبهدفبوراتبنموردخايعليهاأشرفالغرضلهذا

نداءاتهاإزاءالمرضيةوغيرالضعيفةإستجابتهمأقلقتأنبعدالمحتلةفلسطينإلى

واسعاالهجرةبابالعراقيةالسلطاتفتحتأنبعدوحتىإسرائيلإلىبالهجرة

منهم.يشاءمنأمام

لممارسةالنسيانطواهابصفحاتحافلالصهيونيالاستيطانتارلئأنإلا

المتكررالارهابممارسةبينهمامنوالفلسطينينالعربغيرمنالأغيارضدالارهاب

سميتصهيونيةجماعةتولت.حيثالإشتراكيةالدولومصالحسفاراتضد

أعمالمنالعديدتدبيرالخمسينياتمنالأولىالثلاثالسنواتحرفلز((في))جماعة

قبلانفجرتحينفي5391ديسمبرفيالتشيكيةالسفارةفيقنبلةوضعشملتالارهاب

سيارةلاحراقأخرىمحاولةوجرتالسوفيتيةالسفارةفيقنبلةواحدبشهرذلك

السوفيتي.السفير
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الكشفالآنحتىيجرلمالارهابيةالأعمالمنسلسلةنظمتنفسهالوقتوفي

تحتالأعمالهذه.وجرتتدبيرهاعنمباشرةالمسوولةالصهيونيةالجهةعن

.وفيالأبرياءالألبانالمواطنينمنالانتقاملفكرةتروجصهيونيةدعائيةحملة

الغربيةألمانيامعالتعويضلمفاوضاتمعارضةصهيونيةجماعةنظمتلاحقوقت

أديناورالألمانيالمستشارإلىناسفةطرودإرسالبينهامنالارهابيةالعملياتبعض

مجلسبجوارمفخخةسيارةوتفجيرهولندافيالألمانيةالتعويضاتبعثةأعضاءلىالى

(.ستاجالبوند)الألمانيالنواب

4891أعقابفيالغالبالرسميالارهابطابعتأكيدإعادةالضروريمنكانلىاذا

منمجموعةرصدأيضاالواجبمنفإنوالعربالفلسطينيننحوتحديداوالموجه

الصهيونيالتجمعلطبيعةبالنسبةدلالةتكتسبأنهاإلاهامشيةتبدوالتيالوقائع

العضويةمحدودةإجتماعاتعدةالخامسالعقدبداياتشهدتحيثفلسطينفي

هذهتعودوقدالصهيونيالتجمعهذاجماعاتبينكلغةدىاعتمدتهالعنفمارست

:الأولرئيسينمصدريينإلىواضحيننفوذأولإستمراريةتحظلمالتيالجماعات

عنهاأسفرالتيالسلطةقسمةيتقبلوالمالبذينوشتيإتسلجماعتيأعضاءبعض

تعقبعلىشتيرنأعضاءبعضأقدمحينقادتهمضدنشاطهمفوجهوا4891عام

بعضوالثانيمنازلهمبحرققفاموابنجوريونسلطةلأوامرإنصاعواالذينقادتهم

الصهيونيالتجمعفيالعلمنةمظاهررفضتالتيالأرثوذكسيةاليهوديةالجماعات

وفيالقدسفي0591عامتأسستالتيالمعسكرأوالغيورينعصابةأبرزهاوكان

علىوأقدمتسياراتأحرقتلليهوديةالصحيحةالتعاليمتراهمالفرضسعيهاإطار

إجراءاتفياليهوديةالشريعةتلتزملاالتياللحومومحلاتالسبتيومحرمةإنتهاك

قرارمناقشةأثناءالكنيستعلىقنبلةلالقاءالتخطيطكاناعمالهاأشهرأنإلاالذبح

دمرتحينالمتدينينضدعمليةوقعتذلك.ومقابلالجيشفيالمديناتالفتياتتجنيد

تقييدعزمهعلىإحتجاجاالمواصلاتوزيربنكستسفيديفدمنزلناسفةعبوة

.5291يونيهفيوذلكالسبتيومالحركة

ففضلأالموقفتداركعليهايسهلكانالاسرائيليةالسلطاتفإنحالأيةوعلى

متناقضاتوحشدأخرىجهةمنالصهيونيالمستوطنبينالتوترتصعيدعن

هذهداخلعملائهابثعليهاالسهلمنوكانذلكمواجهةفيالصهيونيتجمعها

المناسب.الوقتفيوضربهاوتفريغهاالحركات
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نسفمحاولة5291عامدبرالذينسكيشيلادوفأنفيمفارقةثمةكانلىاذا

مقعداشغلقدلمحاولتهشهرأ21بالسجنعليهوحكمالاسرائيليةالخارجيةوزارة

لغةعنتكشفمهمةبدلائلمشحونةالمفارقةتلكفإنبعدفيماالكنيستفيالليكودعن

مطلقاتحوللاالصهيونيالتجمعمكوناتبينوعنفهاضروراتهابلغتمهماالحوار

السلوكياتهذهمثللديهتشكللاالذيالنظامإطارفيالمستمرالاندماجعمليةدون

نخبته.صفوفبينمنمرتكبهاإستبعاديستلزمأمرا

الحاضرالوقتحتيا679عاممنذالاسرائيلي/الصهيوفيالإرهاب

ذإ.وبعده6791عدوانمعالصهيونيالارهابألةتنشطأنالطبيعيمنكان

معضلاتمواجهةفيالصهيونيةالدولةلارهابتكثيفاجوانبهأحدفيالعدوانكان

الايدولوجيةأوهاممعومشكلاتهالمعاشالواقعتناقضعنناجمةمستعصيةباتت

فكان.الامريكيةوالامبرياليةاسرائيلبينالاراداتتطابقعنفضلاالصهيونية

العربية.الدولإلىموجهاجديداارهابياتصعيداأعقبهوماالعدوان

الغربية)الضفةالمحتلةالاراضيمنالمزيدضمأسفرالدخلمستوىوعلى

عمخالصعربيسكانيتركيبذاتوهي(القدسمنالشرقيوالقطاعغزةوقطاع

وأ4891عامحدودداخلسواءالفلسطينيينضدالارهابوأعمالاتاجراءمنمزيد

.وغزةالضفةداخل

اختارغزةوقطاعالغربيةالضفةفيالاحلاليالاستيطانأمامالطريقولتمهيد

الارهابأنواعكئربوصفهالمذبحة/الجماعيالقتلنمطبعنايةالاسرائيليالمخطط

القواتدخولتلتالتيالقليلةوالاسابيعالايامفإنولذا.فجاجةوأوضحهادموية

القتلعملياتمنسلسلةشهدتا679يونيه5فيغزةوقطاعالضفةالىالاسرائيلية

اللاجئينغوثوهيئةالمتحدةالأمممراقبووسجلتمييز.دونللمدنيينالجماعي

منهيسلملمالذيالفجالارهابيالسلوكهذامنجانباعديدةتقاريرفيلهاالتابعة

حسين-الملكاللنبيمعبرعبرالفرارفيأخذواالذينالفلسطينيوناللاجئونحتى

غزةقطاعفيالجماعيةالقبورمنالعديداكتشافجرىبعدوفيما.الأردننهرعلى

الغربية.والضفة

وطردبكاملهاوأحياءقرىلإزالةالمذابح/الجماعيالقتلممارساتواقترنت

وعلى.الغازيةللقواتالأمنيةالطرقشقبدعوىوتشريدهمالفلسطينيينسكانها
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الاحتلالجيشبهواجهماأولهوالدياروهدمالجماعيوالطردالمذبحةفإنذلك

باسرهشعبمعنوياتلتحطيمالسعيإطارفيغزةالضفةفيالفلسطينيينالصهيوني

الوطن.منلاقتلاعهوالإعدادالهزيمةلتقبلودفعه

طورتا879فيوالانتفاضة6791يونيهبينالفاصلةالعشرينالسنواتوخلال

الاتفاقاتبنودكلمنتهكةالمنظمالدولةإرهابممارسةآلياتمنالاحتلالسلطات

ظلتالمقارنةفإنولذا.الاحتلالتحتالمدنيينالسكانبمعاملةالخارجيةالدولية

المنسوبةوالممارساتالاسرئيليالصهيونيالاحتلالممارساتبينوبقوةحاضرة

الألماني.النازيللاحتلال

العقابلأساليبوالمكثفالواسعالاستخدامالارهابيةالآلياتهذهبينويبرز

وغيرها.البيوتوهدم(الاغلاق)الأمنيالحصاروفرضللتجوالحظرمنالجماعي

قواتقيامشهدت0891ويونيه6791يونيهبينالفترةفإنالمثالسبيلوعلى

فلسطينيا.بيتا9125بهدمالاحتلال

بيتا)525المناظهدمسياسةفيخاصاهتمامالعربيةالقدسمدينةخصولقد

القدسبمركزيةتفسيرهيمكنالذيالأمروهو.(إليهاالمشارالفترةخلالفلسطسينيا

نايؤكدنفسهالأمرانكما.الصهيونيالاحلاليالاستيطانيالمشروعفيالشريف

شرعالفلسطينيالشعبأبناءأحدعاثلةعقابهدفيتجاوزالفلسطينيينبيوتهدم

المستوطنينلاحلالتمهيدهموتشريدهمالوطنأبناءاقتلاعالىالاحتلالمقاومةفي

منهم.بدلااليهود

التيالإرهابممارساتلشتىيوميسجل6791غقبالمحتلةالأراضيوتاريخ

المتظاهرينعلىالناراطلاقمنبدءااستيطانياحتلالسلطةتراثثمرةتعتبر

السياسيينعلىوالاعتداءوالنساءالأطفالوضمنهموالجرحىالقتلىوسقوط

والتعذيبوالاعتقالالجبريةالاقامةأوامروفرضالبلاد.خارجوترحيلهموالمثقفين

أنواعه.بمختلف

المشددالعرفيةالأحكامقانونإلىالاسرائيليالاحتلالسلطةلجأتولقد

.(3691)عامالفلسطينيةالثورةلقمعالبريطانيالاستعمارفرضهالذي(العسكرية)

نحووبعد.أشكالهبكلالتعسفيالاعتقالالسمعةسلىالعسكريالقانونهذاويجيز

رقمالعسكريالأمراصدارإلىاسرائيللجأتوغزةالضفةاحتلالمنسنواتثلاث

وأصبحالاعتقالاتممارسةفيأوسعصلاحياتالاحتلالسلطاتيمنحالذي)378(
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وبد!نأسباببد!نوقتوأيمكانأيفيللاعتقالمعرضافلسطينيمواطنأي

سببدونللتفتيشعرضةوغزةبالضفةفلسطينيأيمسكنباتكماقضائيإذن

تعديلا46وأدخلتعادتالاحتلالسلطاتأنالنظريلفتومما.مسبقإذنودون

وتذهب.الاعتقالضحاياحمايةتتيحالتيالأخرىتلوالثغرةلسدالأمرهذاعلى

الفترةفيللاعتقالتعرضقدفلسطينيينخمسةبينمنواحداأنإلىالتقديراتبعض

سلطةبينالصراعضراوةيعكسالذيالأمروهو.\-87!6791عاميبينالواقعة

له.الفلسطينيينومقاومة.الاستيطانيالاحتلال

والسجونالمعتقلاتفيواسعنطاقعلىالتعذيببممارسةالاعتقالويقترن

تنتبهالثمانينياتمعبدأتقدالدوليةالانسانحقوقمنظماتكانتولما.الاسرائيلية

الاسرائيليالاحتلالسياساتمنيتجزألاركنايشكلالفلسطينيينتعذيبانالى

عامفيالاسراثيليةالحكومةكلفتفقدالتمييزيالعنصريالقانونينظامهوضمنه

ممارساتفيللتحقيققضائيةلجنةبتعيينالعلياالمحكمةرئيسشامجرمائير8791

الواضحمنوكانبيت"."شينالمسمىالداخليالأمنجهازبهايقومالتيالتعذيب

بيت()الشينواحدجهازفيالتحقيقنطاقيحصرالاسرائيليةالحكومةقرارأن

عامة.بصفةالاحتلالجيشلجنودواليوميةالموسعةالممارساتعمدعنكتجاهلا

طردتهمالذينالارهابيينأحدكاننفسهشامجرأنفيدلالةالمفارقاتأبلغوجاءت

كماإرهابيةأنشطةفيلتورطها449عامفلسطينخراجالبريطانيالانتدابسلطات

.6791حوادثغضونفيالاسرائيليةالدفاعلوزارةقانونيامستشارابعدفيماعمل

اللجنةأعضاءبينهوفيإسحقجنرالالماجوربتعيينقامشامجرفإنجانبهومن

قائدوكانالبالماخإرهابيبينمنكانالآخرهووهوفي.بالتحقيقالمكلفةالثلاثية

حربخلالسيناءفيإرهابيةانتقاميةبأعمالتكليفهاجرىالاسرائيليبالجيشوحدة

.8291و7491عاميبينالموسادجهازرئاسةتولىبعدوفيما5691

انتزاععلىالشرعيةإضفاءمحاولةالىانتهتالاسرائيليةاللجنةفانوبالطبع

أمن"اعتباراتبدعوىالتعذيبوطاةتحتالفلسطينيينالمعتقلينمنالاعترافات

بأنضمناتعترفلاندو""لجنةوتدعىالاسرائيليالتحقيقلجنةونتائجاسراثيل".

ممارسةفلسفةالاسرائيليلكنالعنصريالقانونيالنظامفيأساسيركنالتعذيب

تتجاوزالدوليةالمنظماتتقاريرفيالواردةالوقائعألافالىاستناداالتعذيب

الشعبأبناءبين"الرعب"أجواءإشاعةغلبةالىبالاكراهالاعترافاتانتزاعهدف
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لىاثباتالمقاومةأشكالكلضدانتقاميةكأداةالتعذيبواستخدام.بأسرهالفلسطيني

الوطني.الوجودرموز

نطاقفيتدخللهاهدفاالداخلفلسطينيمنتتخذالتيالممارساتهذهكانتوإذا

سيكونبعدفيمافإنه.الاحتلالسلطةالأرضأصحابرفضإزاءاحتلالقوةإرهاب

غطاءتتخذبمبادراتالمشاركة(السبعينياتمنتصف)فيالصهاينةالمستوطنينعلى

الرسمي.الارهابسياسةجوارالىالاستقلالية

شهدتالمجاورةالبلدانفيالعربضدالصهيونيالارهابآلةنشاطمستوىوعلى

منالصهيونيةالنخبةاستشعرتهمامعتتناسبجديدةطفرة6791بعدمامرحلة

تركيزوانتقلجغرافياممارستهاحيزفاتسع.الجومجالفيوبخاصةعسكريتفوق

العربيالمحيطعلىاتهااعتداءحجمصعدتفقد.لبنانلىإالأردنمنالارهابينشاطها

ولقدوسيطرتها.وجودهالواقعتاماستسلامحالةفيبدالوحتى.لفلسطينالمجاور

ويكفيالصهيونيةالارهابيةالاعتداءاتنتيجةالعزلالمدنيينمنالضحايامئاتسقط

أبيمصانعوعمالبمصرالنيلدلتافيللأطفالالبقربحرمدرسةبضحاياالتذكير

علىللاجئينومخيماقرية15وضرب0791عامخلالوذلكالقاهرةبجوارزعبل

انتقاءالمرءعلىفيصعبلبنانأما68910فبرايرفيالنابالمبقتابلالأردننهرامتداد

عامالبلادبغزوذروتهابلغتالارهابيةالأعمالمنحافلةسلسلةمنآخردونحادث

الفلسطينيالشعبومواطنيمواطنيهضددولياالمحرمةالأسلحةواستخدام8291

الكيماوية.والأسلحةالانشطاريةالقنابلبينهاومن

حيثاللبنانيةالساحةعلىالاغتيالفيالموسادلنشاطذروة7291عامكانوقبلها

.دوأصيب7291يوليه8فيشقيقهوابنةكنفانيغسانالفلسطينيالأديباغتيل

وهو.بيروتفيالأمريكيةالجامعةأستاذالقبيسيباسلد.عنفضلاصايغأنيس

اغتيلحيثالمنطقةخارجالاسرائيليالاغتيالأعمالفيتركيزاشهدالذينفسهالعام

فيممثلهاالهمشريومحمودرومافيالفلسطينيةالتحريرمنظمةممثلزعيتروليد

باريس.

الطائراتضداسراثيلجرائممنمزيداكذلك6791بعدمامرحلةشهدتولقد

وقتل7391عامالجوفيالمدنيةالليبيةالركابطائرةنسفأشهرهاوكانالمدنية

الهبوطعلىلبنانيةطائرةفيهأجبرتالذينفسهالعاموهومتنهاعلىشخصا601

اسراثيل.في
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الذيوالفوريالاعلانيالتفاخريالطابعذلكهوالالتفاتإلىيحتاجالذيوالأمر

المنطقمفاجاةعلىوقدرتهابطشهالتأكيداسرائيلتسعىحيثالنشاطبهذايقترن

الفجالاستعراضيالميلذلكأيضاالملفتومن.الدوليةوالأعرافالأخلاقياتوانتهاك

الصهيونيالتجمعداخللىاعجاباهتماممنتلقاهوماالدوليةالارهابيةالأعماللهذه

عامة.بصفه

عنهاالاعلانيجريعنهاالاعلانيجريالاسرائيليةالارهابيةالعملياتتزالولا

اقليمياحركتهدائرةوسعإذكونيةصفةذانشاطاأصبحتوقدالآنحتىرسميا

علىأمريكياسرائيليعسكريتعاونيوجدكما(...ألخعنتيبي-تونس)بغداد-

.آيه..آيسيوالالموسادبينالاستخباريوالثشاطالمعلنالارهابيالنشاطمستوى

تدريبفيالمتحدةالولاياتمعبالتعاوناسرائيلدورعنالثمانينياتفيأعلنوقد

أمريكافيوالعدوانيةالدكتاتوريةللانظمةمعداتهوتوفيروالقمعالارهابخبراء

.الخصوصوجهعلىاللاتينية

الثمانينياتالطالاسرائيلية/الصهيونيةالإرهابيةالمنظمات

الارهابيةالمنظماتعودةا679عامبعدالصهيونيللارهابالأساسيةالسماتمن

تعملالتيوبخاصةالدولةجهازعنمستقلاتنظيمياطابعاتتخذالتتيالصهيونية

هذهإلىتنسبالتيالارهابوحوادث.كذلكوالجليلوغزةبالضفةالمحتلةالمناطقفي

محاولات-العربالمواطنينبممتلكاتالاضرار:والتتابعبالوفرةتتسمالجماعات

بصورةالأشخاصقتل-والمسيحيةالاسلاميةالدينيةالمقدساتعلىالاعتداء

تسميمالىالفلسطينيةالحافلاتعلىالهجوممثلعشوائيةبأساليباومنتقاة

مستقبلاالانجابعلىالقدرةلافقادهنمخططاتوتدبيرالفلسطينياتالطالبات

.الاختطافاعمال-

الضفةفيالارهابعملياتوراءتقفالتيالمنظماتهذهأسماءقائمةالىنظرنا!اذا

بعينهاحوادثعنمسئوليتهعناعلنمنبينهامنأنوجدناخاصبوجهالغربية

اهدافهاواسمهاخفاءعلىالحرصحتىشملتسريةيلتزمانبعهاآثرحينفي

تسيونسوريورابطةلفتامثل:شهيرةباتتاسماءالقائمةوتضم.حينالىولو

بناءهدفتتضمنأخرىمسمياتمجموعةعنفضلا()د.بووأماناوالحشمونيون

والمخلصونالكهنوتيالتاجمنظمةمثل:الأقصىالحرمحسابعلىالثالثالهيكل
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.ن.)تالارهابضدالارهابجماعاتالارهابيةالجماعاتاشهرأنإلا.البيتلجبل

كاهانا.مائيرالحاخاميتزعمهاكانالتيكاخومنظمة(ت

المنظماتتبلوربأنالقوللصالحتصبالتيالمعطياتكلاعتبارنافياخذناواذا

حاجاتليلبيجاءالثمانينياتومطلعالسبعينياتمنتصفبينالارهابيةالصهيونية

منقطاعنظرفي-فيبدت"الدولة"فإناليهوديالاستيطانيالمشروعجوهرفي

الأساسفإن.والكافيالأمثلالنحوعلىبهاالوفاءعنعاجزة-الاسرائيليين

الدولةودعمبقوةالقادم"اليهودي"المستوطنهويظلالمنظماتهذهاليهتستندالذي

"."الفلسطينيينسكانهامحلليحلوغزةالضفةالىالعبرية

قدراتلقىالذيالنارية"بالاسلحةالمسلح"المستوطنعلىالمنظماتهذهقامتولقد

النظامي.اسرائيلجيشفيالتدريبمن

الأعزلالفلسطينيمواجهةفيالسلاححملامتيازالعبريةالدولةمنحتهومثلما

القانونيتعقببينماالارهابيةلممارسةقانونيةحصانةمنحتهنفسهالوقتفيفانها

السلمية.النشطةوضمنهاالفلسطينيينأنشطةكلالتمييزيالعنصري

فانالجماعاتهذهغياباوصهيونيةارهابيةجماعاتتشكيلعنالنظروبصرف

يتحملالذي"المقدسالضمني"الانفاقوصفهيمكنماعلىتحافظالاحتلالسلطات

ولذا.وغزةالضفةفياليهودامنمسؤوليةمنجانبابمقتضاهالمسلحونالمستوطنون

الجناحيشكلون"المستوطنينبانالاقرارالىتذهبنفسهاالمتحدةالاممتقاريرفان

".الاسرائيليالاحتلاللسلطاتالخفيالعسكري

التجمعداخلالمهمةالتسارلاتمنالعديداثارتالمنظماتهذهانوالواقع

المنظماتهذهتتهمالاسرائيليةالكتاباتانالنظريلفتفمما.وخارجهالصهيوني

ممارساتلأنوزائفضيقمعنىذاتهناوالشرعية.الدولةشرعيةعلىبالخروج

علىيقومالذيالصهيونيللكيانالعامالشرعيةمجرىفيتصبالجماعاتهذه

.الارهاب

الكيانعلى"دخيلة،(او"هامشية"ظاهرةالجماعاتهذهبأنالقوليمكنولا

عنفضلا.الجهلحتىاوالاندهاشاوالانزعاجادعاءمنجدوىولا.الصهيوني

ولأنها.الارهابيينلهؤلاءاجتماعيةاسباباوخاصةنفسيةتبريراتعنالتفتيش

النشاطتصاعدمعنشاطهاتصاعدفقدبالاستيطاندائمامرتبطةالأمرواقعفي

لمنظماتالديموغرافيةالارضيةهيالمستوطناتنجدانغريبافليسولذاالاستيطاني
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مثلالنشطةالاستيطانحركاتانذكرهيجدرومماولعضويتها.الجديدةالارهاب

هتحيامثلللاستيطانالسياسيةالدعوةفيصوتاالأعلىوالاحزابأيمونيمجوش

.المنظماتلهذهالسياسيالاطارتوفروتسوميت

الارهابيةبالجماعاتالدولارهابعلاقةفيالجدليةالوحدةطبيعةوتفسر

هذهلغالبيةالهادئالاختفاءالىذلكوالثمانينياتالسبعينياتفيالصهيونية

للارهابالعامةالسماتاستمراراطارفي""الذوبانالىأقرباختفاءوهو.الجماعات

الاسرائيلي.الصهيوني

دورتلعبانهاالىالجماعاتلهذهيحدثالذيالاختفاءهذانعزوانويمكن

المسلحين.المستوطنينارهابوبينالدولةارهاببينالمشتعلةالوسيطةالحلقات

مواجهةفيالصهيونيالارهابلقدرات"العضوي"التعيينانفيشكولا

السبعينياتفيالارهابيةوالجماعاتالوسيطةالحلقات""ذوبانفياسهمقدلانتفاضةا

وجودتحتمللاالمسلحينوالمستوطنينالارها!دولةبينالعلاقةباتتإذوالثمانينيات

الاسرائيلية.الحكوماتمعتنازعشبهةفيتبدومستقرةوسيطةمنظماتواستمرار

إيمونيمجوش

صهيونيةمنظمةوهي".المؤمنين"كتلةتعنيعبريةعبارة"إيمونيم"جوش

الأقصى.الحدبصهيونيةتطالب(عضوية)حلوليةدينيةديباجاتذاتاستيطانية

ربانياامرا6791عامبعدالمحتلةبالأراضياسرائيلاحتفاظيعدنظرهاوجهةومن

عنتتحدثالمنظمةهذهانورغم.تجبهأنالعمليةأوالانسانيةللاعتباراتيمكنلا

الاستيطانعمليةعلىنشاطهاجلركزتأنهاإلاالمجالاتكلفياليهوديةالحياةبعث

سياسةتترجمأنتحاولأنهاأيللعربالغربيةالضفةعودةيمكنلاحتىوتصعيده

.المستوطناتإقامةخلالمنصلبماديوجودإلىالصهيونيةالقائمالوضع

مشروعاالجماعةهذهقدمت7791عامالحكمإلىالليكودحزبوصلأنوبعد

قدالسابقةالعمالحكومة)كانتالغربيةالضفةفيمستوطنة12لانشاءللحكومة

عامخلالالمستوطناتإنشاءوتمالجديدةالحكومةوافقتوقدإنشاءها(رفضت

للاستيطانشاملةخطةعنعبارة7891عامآخرمشروعاالجماعةقدمتثم.ونصف

الاسرائيليةالسيادةلتأكيدوالريفيةالحضريةالمستوطناتمنشبكةإقامةخلالمن

الاعتماداتتدبيرتمأنهإلارسمياالخطةعلىتوافقلمالحكومةأنو!رغم.المنطقةعلى
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تنفيذعلى)أمانا(للجماعةالاستيطانيالجناحويشرفتدريجيا.لتنفيذهااللازمة

هذهمعظمولكنمستوطنة05حواليالحاضرالوقتفيويتبعهاالمخططاتمذه

المنامة""المستوطثاتوهي"الجماعة"مستوطناتيسمىالذيالنوعمنالمستوطنات

ويقضونوالقدسأبيبتلمكلالكبرىالمدنفييعملونمستوطنونفيهايعيشالتي

005إلىعائلة15منالمستوطنةسكانحجمويتراوح.المستوطنةفيليلتهمسحابة

العامالرأيمنكبيرةقطاعاتبتاييدتتمتعإيمونيمجوشمنظمةوكانتعامالة.

أصبحوقد.الأقصىالحدبصهيونيةتطالبالتيالاسرائيليةوالأحزابالاسرائيلي

للمستوطنينالبلديةالخدماتتقدمالتيالمناطقلمجالسمديرينأعضائهامنكثير

الداخلية.وزارةمنميزانيتهاعلىالمجالسهذهوتحصل

فينفسيةمصحةدخل)وقدللجماعةالروحيالرئيسليفنجرموشيهوكان

الجمعيةوتعبر.للجمعيةعموميةسكرتيرةفايسدانييلاتعيينبعدهمشوقد(شبابه

وقد(.)الانجليزيةبوينتكاونترومجلة()العبريةنيكوداهمجلةفيأفكارهاعن

الانتخاباتفيأنفسهماوفايسليفنجررشحعندما2991عامتقريباالجماعةانتهت

ترشيحهماأدىكماالكنيستفيأعضاءليصبحاالكافيةالأصواتعلىيحصلاولم

الحصولفيالآخرهو-الجماعةيدعمكانالذي-هتحياحزبفشلإلىلأنفسهما

يطالبونالذينالمستوطنينتضمصغيرةأخرىجماعاتظهرتوقدأصواتأيةعلى

الأقصى.الحدبصهيونية

الاسرائيلية/الصهيونيةكاخمنظمة

صاغتارهابيةسياسيةصهيونيةجماعةاسموهوهكذاثا"تعنيعبريةكلمة""كاخ

""كاخكلمةتحتهاوكتببالسيفوأخرىبالتوراةتمسكيد؟التالىالثحوعلىشعارها

)أيوالسيفالتوراةالصهيونيةالآماللتحقيقالوحيدالسبيلأنبمعنىالعبريةا

وتضم.جابوتنسكيأقواللبعضأضدادوهذه(التوراتيةوالديباجاتالمسلحالعنف

أهمكاهانامائيريظلهذاومعالحافلالترايخذويالارهابيينمنمجموعةكاخحركة

كانإن)الأساسي"مفكرها"وهوشخصيتهحولتدوركانتالتيالحركةشخصيات

المختلفة.تصريحاتهعلىأفكار""حتىأو"فكر"كلمةإطلاقالممكنمن

اليهوديالشعبفخلاصقويمشيحانيتوجهكاخلجماعةالسياسيوالتوجه

منغريبةعبادةكللىازالةالمحتلةالمناطقضم:يليماحدوثشرطقريباباتالمقدس
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اليهودأعداءجميعوإجلاء(الأقصىوالمسجدالشريفالقدسيالحرم)الهيكلجبل

فلسطين.أرضمن

لهممستقبللاإذاسرائيلإلىبالهجرةاليهوديةالجماعاتأعضاءكاهانايطالب

إبادةلعمليةيتعرضونالمنبوذ(العضويالشعب)العالميهودأنيرىوهو.هناكإلا

إلىاليهودتنبهلالأنهاوخائنةمتعفنةبأسرهالعالمفياليهوديةالموسسةوأنجديدة

وسيأتيالنهائيالخلاصعتباتعلىالآناليهوديالشعبويقف.بهمالمحدقالخطر

.الأخرىالشعوبكلالمختارالشعبوسيسودمحالةلاالماشيح

الدولةبشأنمحددفكرإلىاليهوديةواليهودبشاننفسهاالأفكارهذهوتترجم

اعتناقفإنثمومناليهوديةالأمةوطنكاهانارويةحسبفإسرائيل.الصهيونية

الصهيونيةفالدولة.الاسرائيليةالجنسيةلاكتسابالوحيدالأساسيكوناليهودية

التوراةإلىتستنديهوديةدولةتكونأنإمافهيولذاوحسبالتوراةلشريعةتخضع

ديمقراطية.دولةتكونأو

ثقافية.أوسياسيةحقوقبأيةيتمتعلاغريبايظلاليهوديةيعتنقلامنهذالكل

قولحد)على"كالبراغيث"الغرباءهؤلاءبتكاثرالعضويةاليهوديةالدولةتسمحولن

قابلةواحدةسنهلمدةموقتةإقامةسوىيمنحواولنأمنها،يهددوالاحتىكاهانا(

يبقونالذينالعربوعلى.عامكلنهايةفيدقيقلتحقيقخضوعهمبعدوذلكللتجديد،

غيروسيمنع.ضرائبودافعيكعبيدويبقوا،العبوديةيقبلواأناليهوديةالدولةداخل

فيالتصويتومن،المهمةالوظائفشغلالقدسومنفيالاقامةمن(العربأي)اليهود

كحماماتالأماكنالعامةمنكثيرفيباليهوداختلاطهمسيمنعكما.الكنيستانتخابات

فإن،ملاحظهووكما.المختلطالزواجالحالبطبيعةوسيحظر،والمدارسالسباحة

نورمبرجوقوانين(العضوية)الصهيونيةكاهاناقوانينبينكبيراتشابهاثمة

كاخوتطالب.الاسرائيليالكنيستعضوإيتانمايكليقولكما(العضوية)النازية

الاسلامية.الآثارجميعلإزالة

لا،رأيهحسب،أنه،إذالفراتإلىالنيلمنتمتدلاسرائيلخريطةكاهاناويوزع

والعنصر(.الفراتإلىالنيلمنتمتدأرضنا"أنمنالتوراةفيوردفيماللشكمجال

-فالأرضعام.بشكلالصهيونيالفكرفيالحالهوكما،فكرهفيجداهامالجغرافي

عنمتميزةحياةفيهايحيواأنعليهمالبشرمنجماعةيضمالذي-الوعاءيقولكما

والدولة.والتراثيةالقوميةرسالتهميحققواوأنالانسانيةالجماعاتمنغيرهمحياة
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صاحبةهيفالأمة،غاياتهبلوغمنالشعبولتمكينالغرضذلكلتحقيقالأداةهي

لاوالشخص،العكسوليسالأرضهويةيحددونالذينهموالناس،وسيدتهالأرضا

إلىينتميعندماإسرائيليايصبحولكنهئيلإسراأرضفييعيشلأنهإسرائيليايصبح

الاسرائيلية.الأمةمنجزءأويغدوإسرائيلشعب

(1)879والانتفاضةالإسرائيلي/الصهيوفيالإرهاب

سلطاتأصبحت8791ديسمبرفيالفلسطينيالشعبانتفاضةاندلاعمع

جغرافياتمتد"مدني"عصيانحركةمعيوميةمواجهةفيالاسرائيليالاحتلال

و"العلمو"فلسطين""الحجارة"منوتتخذغزةوقطاعالغربيةالضفةبمسافة

مسحاستهدفالذيالاحلاليالاستيطانيالاستعمارلمقاومةرموزا"الفلسطيني

الفلسطيني.العربيالوجود

الارهابمنالمزيدإلىالصهيونيالاستعمارلجأالإحلاليةالاستيطانيةطبيعتةوبحكم

الانتفاضة.منبالمزيدالارهابمنالمزيدعلىالردجاءإذمفرغةحلقةودخل.أزمتهليعمق

تجول""حظرمنالجماعيالعقابألياتتكثيفإلىالاحتلالسلطاتلجاتولقد

والتغذيبالسجنوأحكامالاعتقالاتفيالتوسععنفضلاللبيوت"أمنيو"حصار

كيفيةإلىأساسااتجهتالارهابآلةلتطويرئيليةالإسراالجهودلكنوالابعاد.والطرد

اللأجئين.ومخيماتوالقرىالمدنشوارعفيالجماهيرياليوميالاحتجاجحركةقمع

تلجأعندماالأرهابمنبالمزيدالارهابمعالجةفشلمأنقنلحظأنيمكنهناومن

ثمالمطاطيوالرصاصالبلاستيكيوالرصاصالحيللرصاصالاحتلالسلطات

)الغلافالمطاطبينتمزججديدةذخيرةاستخدامفي8891عامأغسطسفيتبدأ

الشهورفيفلسطينيا47استشهادعنأسفرماوهو(والرصاصللطلقةالخارجي

السلطاتلجات()8891نفسهالعاموفي.الذخيرةهذهاستخداممنالأولىالخمسة

عليهم.النار!اطلاقالمتظاهرينلمطاردةبتوسعالهليكوبترطائراتإلىالاسرائيلية

غيرنحوعلىللدموعالمسيلالغازقنابلاستخدامفيالاحتلالجيشويتوسع

نحوعلىوالأطفالوالصييةالنساءبيناختناقحالاتعنيسفرماوهومسبوق

أدواتنطاقفيتدخلغازيةقنابلاستخدامإلىالاحتلالسلطاتوتنتقلخاص.

حلحولبلدةفي(الصنع)الأمريكيةالقنابلهذهاستخدامفيوتبدأ،الكيماويةالحرب

نفسه.العامخلالقباطيةفيجرائهامنفلسطينينخمسةويستشهد8891عامخلال
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الحجارةوصبيةالانتفاضةقمعفيأمريكياالمدعومةالارهابتكنولوجياوتخفق

فيعلنالبدائيالقمعبربريةاكتشافيعيدأنالدفاعوزيررابينإسحقويحاول

يعباونلامنيفهمهالغةعنيبحثوكأنه"الفلسطينينعظام"بتكسيرلقواتهأوامره

مهمةفيالاسرانيليينالجنودولمعاونة،المتظاهرينقمعتكنولوجيامنجزاتبآخر

محللتحلومعدنيةزجاجيةأليافمن""هراوةإنتاجيجريالبربريالبدائيالقمع

".الخشبية"الهراوات

مقلاعاالجيش"ورش"فتطور"الحجارة"سراكتشافالاسراثليونويحاول

قرببلاطةمخيمفيذلكويبدأ،الفلسطينيةالمظاهراتضدلاستخدامهالأحجارلقذف

نابلس.

أماممكشوفةاليوميةفالمواجهات،الاسرائيليالصهيونيالإرهابأزمةوتتعمق

ذلكوضمن،الاعلامرجالضدنشاطهامنجانباالارهابآلةوتوجه.العالمأعين

العديدويتلقى.الاستيطانيللمشروعالحليفة.والغربيةالأمريكيةالاعلاموسالو

يمثلونأنهمقادتهيزعمجيشجنودأيديعلىالضربوالمصورينالصحيفيينمن

المنطقة.فيالوحيدةالديموقراطيةالدولة

أمريكافيالموتعصابات"تكتيكات"استوردقدالاسرائيليالجيشأنويتكشف

اعتقالهم.فورالفلسطينينبقتلمدنيةملابسفيالمتخفونجنودهوقام.اللاتينية

)رئيس8891عامخلالالأركانرئيسنائبباراكإيهودالجنرالاعترفوقد

الضفةفيجيشهاجنودعددرفعتإسرائيلبان(السابقالوزارءورئيسالعملحزب

فإنوبالمقابل.الانتفاضةعلىالسابقةبالفترةمقارنةمراتخمسعنيزيدبماوغزة

قدهناكالخدمةمنيتهربونأويرفضونالذينوالضباطالجنودمحاكمةظاهرة

الصهيوني.التجمععلىبقوةنفسهاطرحت

الدفاعوزارةأصدرتالاحتلاللسلطاتالعسكريالجناحالمستوطنينوبوصف

إلقاءفيشروعهيشتبهمنعلىفوراالنارإطلاقللمستوطنينترخصأوامرالاسرائيلية

غازية!."مياهزجاجةيحملمنإزاءحتىيجربالنارياطلأقانوشاع،الحارقةالزجاجات

بأنالقوليمكنالفلسطينيةالانتفاضةلقمحسعياالقصوىالتعبئةأجواءظلوفي

سياستهتنفيذفييعاونهالاحتلاللجيشاحتياطيإلىتحولواالمسلحينالمستوطنين

الذيالرسميالعسكريالزيتلائملاالتي"الفخمة"البلطجةبأعمالويقومالارهابية

الصهاينةالمستوطنينلارهابالتنظيميالشكلفإنولذا.العالميالاعلامعدساتتطارده
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لأهدافونسفاغتيالاتمنمدروسةلعملياتتخططالتيالسريةشبهالجماعةمنانتقل

العصاباتهذهوتندفع.التلقائيالمظهرحركتهايغلبعصاباتإلىبعنايةمختارة

الشوارعفيالفلسطينيةوالمتاجرالسياراتلتحرقالمظهرعشواثيعنفموجاتفي

أحيانا.الموتإلىالمفضيبالضربعليهموتعتديالفلسطينيينالأطفالوتختطف

ا-879)منالانتفاضةأثناءالاسرائيليالصهيونيالارهابحصيلةوتقدر

عنفضلامعتقلألف1وهومصابجريحألف09ونحوشهيدألفبحوالي(1991

الفلسطينية.والمزارعالحقولمنشجرةألف041واقتلاعمنزلا2381ونسفتدمير

(0002)سبتمبرالأقصىانتفاضةضدالاسرائيليالدولةإرهابحصيلةتقدربينما

والمصابين.الجرحىمنالآلآفوعشراتفقطونصفعامخلالشهيدألفبحوالي

الصهيونيرهابللا7والحاميالراعيدورتمارسالأمريكيةالسياسةوظلت

الأمنمجلسفيالمتحدةالولاياتتصويتاتجاهويعكس،ن!لكرغمالاسرائيلي

كانوإن.إسرائيلجانبإلىالوقوفعلىالاصرارالمتحدةللأممالعامةوالجمعية

وبينالأمريكيةالادارةبينانقساماعمققدالارهابوجهفيالانتفاضةصمود

الأمريكي.العامالرأيمنقطاعات

الصهيونيالارهابأزمةتعميقالانتفاضةسنواتنتائجأبرزأنتأكيديتعينولكن

أبناءمنبليغاالردكانإذ،الاستراتيجيةأهدافهتحقيقفيفشلهبسببالاسرائيلي

الارهابكثافةوكانهم-رغم()67!االاحتلالبعدولدواالذينالفلسطينيالشعب

)يحيالفلسطينيالقاصلنبوءة-استجابواوبيوتهممدارسهمفييطاردهمظلالذي

فضيلةأطفالهافعلمغزةفي"الوديع"الحمارأكلهالذي"الجنون"تفاحعن(يخلف

المستوطنبينالقوىوموازفيالبليدالعقلحساباتعنخروجاوالثورةالتمرد

الأعزل.والوطنالأرضوصاحببالسلاحالمدججالمحتل
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اليهوديالقوميالوطنإقامةوسياسةبلفور،وعد

لابدفلسطينلقضيةوالاستعماريةالسياسيةالخلفيةفهمالقارىءيستطيعلكي

قوميوطنغطاءتحتيهوديةدولةلىاقامةبلفوروعدفيالحقائقلبعضالعودةمن

لليهود.

والصراعوالتسابقالاستعماريالتوسعقرنهوعشرالتاسعالقرنكانولئن

هذاتثبيتمرحلةكانتالعشرينالقرنأوائلفإن،الاستعماريةالدولبين

منالرغمعلى7091،سنةعقدمؤتمرأأنالتاريخيةالمصالروترويالاستعمار.

لجنةبتقريربعدفيماعرفماعنهصدر،الاستعماريةالدولبينالصراعإستمرار

.بانرمانكامبل

دراساتالمؤتمرهذاعنصدرالذيبانرمانكامبللجنةتقريرويتضمن

يلي:مافيتلخصوقراراتمقترحاتثم،وتحليلات

حوضفييكمنمستعمراتهافيالاستعماريةالدولبقاءيهددخطراممبرأنا-

شعبوالجنوبيةالشرقيةشواطئهعلىيعيشحيث،المتوسطالأبيضالبحر

بدينتقريبأكلهويدين،واحدةلغةيتكلم،مرموقتاريخيماضلهواحد

.والتقدمالرقيإمكانياتبلادهفيوتوجدواحد،

الوسائلبكلالاستعماريةالدولتعملأنويجبأقاليمإلىمجزأالشعبهذاإن2-

أسبابها.وتعميقالتجزئةهذهإستمرارعلى

بينليفصلالبلادهذهمنمكانأنسبفيغريببشريفاصليقامأنيجب3-

فلسطين.هوالمكانوهذا،العربيالامتدادويقطعالمغربوعربالمشرقعرب

برنامجهافيكانالتيوهيأشستقدالصهيونيةالحركةكانت،الوقتذلكفي

فلسطين.فييهوديةدولةإقامة

وأنذكر،مماأقدمفلسطينفييهوديةدولةإقامةفكرةأنالمصادربعضوتروي

.الفكرةهذهيحملكانبونابرتنابليون

الوعدصدر1791سنة/نوفمبرالثانيتشرينمنالثانيفيأنهالمعروفومن

فائقةبعنايةعباراتهصيغتوالذيبريطانيا،خارجيةوزيرعنبلفوربوعدالمشهور

نلكفيالصهيونيةالحركةزعيموهوبنفسهوايزمنحاييمالدكتورفيهاشارك

يلي:ماالوعدهذافيوجاء،الوقت
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روتشيلد!اللوردعزيزي

للشعبفلسطينفيقوميوطنإقامةإلىالعطفبعينتنظرالملكجلالةحكومةإن

انهمعلومآوليكن،الغايةهذهبلوغلتسهيلمساعيهاخيرتبذلوسوفاليهودي

غيرللطوائفالتيوالدينيةالمدنيةبالحقوقالضرريلحقشيءباجراءيسمحلا

البلدانفياليهودبهايتمتعالتيبالحقوقأو،الآنفلسطينفيالموجودةاليهودية

فيها.السياسيوبمركزهمالآخرى

منفترةسرأوبقيالأولىالعالميةالحربخلال،واضحهوكماالوعد،صدر

الإستعماربينعليهامتفقخطةبإختصاروهو.مضللبشكلعبارتهوصيغت،الزمن

دولةوإقامة،الخطةهذهبتنفيذبريطانيامنوتعهد،الطرفينلمصلحةوالصهيونية

عليها.السيطرةتملكولافلسطينتملكلابريطانياكانتيومفلسطينفيلليهود

الدولةعليهقامتالذيالأساسكانأنهإلاوعد،مجردأنهبلفوروعدفيقيلومهما

إطارفييقعانفلسطينفيصهيونيةدولةوإقامةبلفوروعدوإنبعد.فيماالصهيونية

،العرب!اضعافالعربيالعالمتمزيقأجلمنبعنايةالمرسومةالاستعماريةالخطط

الاستعماريونفوذهابمستعمراتهاالاستعماريةالدولإحتفاظأجلمنوبالتالي

العربية.المنطقةفيالاستعماريةومصالحها

منها،سبقماتؤكدتصريحاتعدةبعد،فيما،البريطانيينالمسؤولينعنصدرت

حينه:فيللمستعمراتوزيرأوكان2291سنةتشرشلونستونقول

وليستنفيذهمنعالعربوسعفيوليسبلفوروعدبتنفيذملزمةبريطانيا"إن

بذلتفلسطينفيالبريطانيالانتدابحكومةأنوسنرىبه".يقبلواأنإلاأمامهم

فيصهيونيةدولةلانشاءالصهيونيةللحركةفعالةمساعداتوقدمتجبارآجهدا

هووهذاللعربفلسطينأرضهل:قائمةتزالوماالمشكلةبدأتهناومن.فلسطين

للصهاينة؟أمالحق

-بيكوسايكس

إشتركتحيثبلفوروعدصدورقبيلعقدتالتيبيكو-سايكسمعاهدةأن

الدولفيهاإتفقتسريةمعاهدةوكانت،القيصريةوروسياوفرنسابريطانيافيها

ومن.عربيةبلادومعظمها،الحربإنتهاءبعدالعثمانيةالممتلكاتإقتسامعلىالثلاث

وهذهفيها.الاشتراكيةالثورةقيامبعدروسيافضحتهاالمعاهدةهذهأنالمعروف
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والنظرةالاستعماريةالأساليبوتوضحالإستعماريةالنواياتؤكدأيضآالمعاهدة

العربيةالبلادإقتسمتالاستعماريةفالدول،الضعيفةالشعوبإلىالإستعمارية

قبلللصهيونيةفلسطينوأعطيتتحتلها،أنقبلبيكو-سايكسمعاهدةبموجب

السكانلرأيإعتبارأيد!نمنجرىذلككلسيطرتها.تحتفلسطينتصبحأن

علمهم.غيرمنبل،وأمانيهمورغباتهمالبلاد،الأصليين

الإنتدابفرض

لاحتلالهاالقانونيةالشرعيةإعطاءفي،الاحتلالبعدوفرنسا،بريطانيانشطت

إلىبالنسبةولبنانوسوريالبريطانيا،بالنسةوالعراقالأردنوشرقفلسطين

المتحدةالولاياتمعالصراعبعضمنوبالرغمالمساعيلهذهونتيجةفرنسا.

وتضمنتالبلاد.هذهعلىالانتدابفرض2291سنةالأممعصبةقررتالأميركية

نأالمنتدبةالدولةعلىأنفلسطينعلىالبريطانيالانتدابصكمنالثانيةالمادة

القوميالوطنإنشاءتضمنوإقتصاديةوإداريةسياسيةأوضاعفيفلسطينتضع

.ليهوديا

بريطانيابموافقةوليس،الانتداببصكومعززآمتضمنأبلفوروعدأصبحوبذلك

تكنلمالمتحدةالولاياتأن.منالرغموعلى.دولةعشرينمنأكئرمنبقراربلفقط

علىالانتدابصكعلىالأخرىهيموافقتهاأعلنتفقد،الأممعصبةفيعضوآ

فلسطين.

على:فلسطينعلىالانتدابصكمنالرابعةالمادةونصت

الشوونفيمعهاوتتعاون،الانتدابحكومةعلىتشيريهوديةبوكالةالاعتراف

.اليهوديالقوميالوطنإنشاءفييؤثرمما،ذلكوغيروالاجتماعيةالاقتصادية

الإنتدابمنقصيرةفترةبعداليهوديةالوكالةأصبحتأنهذابعدعجبولا

حكومة.داخلحكومة

كانبعض.عنبعضهامعزولةأقاليمإلىالعربيالمشرقبلادتمزقتأنوبعد

الاستعماريةوالمخططاتالمؤامراتتقريبآوحدهميواجهواأنفلسطينعربعلى

فلسطينلعزلتستطيعماكللإستمراربريطانياوعملت.لفلسطينالمدبرةالصهيونية

الصهيونية.الدولةنشاءإعلىولتساعدهاللصهيونيةلتمهدالعربيإمتدادهاعن
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فلسطينقالانتدابحكومةإدارة

يمارسمنهمكلكان،بريطانيينضباطبرئاسةعسكريحكمقامالإحتلالمنذ

إداريةمنطقةوقضارهامدينةكلفاصبحت.منطقتهفيالعسكريالحاكمصلاحيات

العامةبالقيادةمباشرةالعسكريونالحكامويرتبط،الأخرىعنمنفصلةعسكرية

أنمنبالرغيم2291،سنةحتىقائمأالعسكريالحكمظلوقد.البريطانيللجيش

ساميآمندوبابريطانييهوديوهوصموئيلهربرتالسيرعينتكانتبريطانيا

ساميأمندوبآاليهوديهذالتعيينوكان0291.سنةالأردنوشرقفلسطينعلى

.اليهوديالقوميالوطنإقامةسياسةعلىبريطانياإصرارعلىواضحمدلول

مستشارأكانحين9191سنةصموئيلهربرتعنصدرتالتيالتصريحاتومن

تصبحأنيجبالمناسبالوقت"في:قولهالفلسطينيةالشؤونفيالبريطانيةللحكومة

".قائمةيهوديةاكثريةبرعايةذاتيحكمذاكومنولثفلسطين

الساميالمندوببرئاسةمدنيةإدارةأقيمت2291سنةالعسكريالحكمإنتهاءوبعد

ررساءجميعومنالعامالسكرتيرمنيتألفتنفيذيمجلسفلسطينحكمفييساعده

والمجلس،لوزارةارئيسبمثابةالعاملسكرتيرايكونوبذلك.الانكليزمنوكلهم،الدوائر

وكان،اقضيةإلىاللواءوقسم،ألويةإلىإداريأفلسطينوقسمت.الوزارةالتنفيذي

ايضأ.انكليزياللواءلحاكممساعدقضاءكلويحكمانكليزيحاكملواءكليحكم

لواءكلوفيانكليز.ضباطهاجميعأنأيمحضةانكليزيةالبوليسقيادةكانت

هذاجانبلىالىانكليز.وكلهمالبوليسلمديرمساعدقضاءكلوفيانكليزيبوليسمدير

فضلأالدوائرمختلففيالبريطانيينالموظفينكبارمنجيشهناككانالرئيسيالكادر

البريطاني.البوليسرجالمنوالأفرادالضباطمنقليلغيروعددررسائهاعن

حاكممساعدأي،مقامقائممرتبةمنأعلىعربإداريونموظفونهناكيكنولم

هناكيكنولم4عربيضابطأيالعامةالقيادةفييكنلمالبوليسناحيةومن.اللواء

الانكليزالضباطغيرعلىمحرمأوكان،عربيبوليسمديرمساعدأوبوليسمديرأي

منحامياتلإستمرارهناككانتذلكعنوفضلأ(،نجوم)ثلاثرئيسرتبةحمل

.اللزومعندالحكملمساندةوهناكهناترابطالنظاميالبريطانيالجيش
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المستعمراتحكمعنشيءفييختلفيكنلمالانتدابحكمشكلأننكرممايتبين

إقامةضمانأجلمنأشدكانتفلسطينفيالبريطانيةالقبضةأنسوى،البريطانية

الصهيونية.الدولة:اليهوديالقوميالوطن

الصهيونية-الإستعماريةللمخططاتفلسطينعربمواجهة

سنةفمنذ.العثمانيالحكمأيامالصهيونيةالحركةخطرإلىفلسطينعربتنبه

اليهودعددكانحينفلسطينإلىاليهوديةالهجرةمنالأولىالموجهبدأت1882

بعدفيماأخذتأنبعدإلابالمعارضةالموجههذهتقابلولم.فقط00024فلسطينفي

ثمالريففيالاحتكاكوبدأ.الصهيونيةبالأفكارمتاثرةالزراعيالاستيطانيالطابع

الأراضيعنالفلاحينياجلاءالجددالمستوطنونبدأعندماعنيفصدامإلىتحول

أولوجرى.الحكومةومنوالسورييناللبنانيينالاقتطاعيينالملاكمناشتروهاالتي

تكفا()بيتعوملبسالخضيرةمنالمطرودونالفلاحونقامعندما1886سنةصدام

قيودفرضإلى1887سنةالعثمانيةالحكومةدفعمما،المستعمرتينهاتينبمهاجمة

للأسبابأخرىيهوديةمستعمراتعلىالهجوموتكرر.الصهيونيةالهجرةعلى

الهجرةمنللحدالعثمانيةالحكومةمنجديدةقراراتوصدرت،2918سنةنفسها

أ!روبي.ضغطتحتألغيتأنتلبثلماليهودية

تتضررلمقطاعاتشملثموالتجار،المهنيينإلىللصهيونيةالعداء!امتد

إنعقادبعدتشتدالمقاومةوأخذت.الأولىمراحاهافيالصيونيةالهجرةمنمباشرة

واسعةإحتجاجاتحملة1091سنةوشهدت،7918سنةالأولالصهيونيالمؤتمر

قامتعندماخصوصآ،الزراعيةالأراضياليهودشراءضدالجماعيةالعرائضمن

اللبنانيةسرسقعائلةمنالأرضمنواسعةمساحةبشراءالصهيونيةالجمعيات

العثمانيالعاليالبابمنقراراتإستصدارفيبالفعلالعربونجح.طبريامنبالقرب

.الصفقاتبعضلإلغاء
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7091سنةوفي،فلسطينإلىالثانيةاليهوديةالهجرةموجهبدأت3091سنةفي

صدامووقع.الجماعيالزراعياليهوديالعمليعتمديهوديكيبوتسأولأنشىء

وإتسعت،وجرحىقتلىفيهسقط8091سنةيافافيوالصهيونيينالعرببين

إهتمامأيبدونوالصحفيونوالمثقفونالسياسيونوأصبحللصهيونيةالمقاومة

حتىللصهيونيةالمقاومةلىاستمرت،الأراضيلىاستملاكالهجرةبموضوعمتزايدآ

فلسطين.بريطانيا!احتلالبلفوروعدصدور

1791سنةالعثمانيالحكمنهايةفيفلسطينفياليهودعددبلغذلكمنوبالرغم

الحكومةإليهالجاتالتيوالتمويهالتسترعملياتمنالرغموعلىألفأ.56نحو

منذفلسطينشعبأعلنفقدومخططاتها،نواياهاحقيقةلاخفاءالبريطانية

وطالب،اليهوديةوالهجرةبلفوروعدورفضهالبريطانيالاحتلالرفضهالبداية

وعقد،الشعبيةالمنظماتتشكيلمنهامتعددةبوسائلذلكعنوعبر.بالاستقلال

وإرسال،الصحفيوالنشاط،والاضراباتبالمظاهراتوالقيام،الوطنيةالمؤتمرات

بريطانيا.إلىالسياسيةالوفود
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الحديثةالمذابح

أولأ،فلسطينفياليهودبهاقامالتيللمذابحكاملآسردآنوردأنالممكنمنليس

قدرونحاولمنهابعضآسنوردولكنناتفصيلاتها،منكثيرلغيابوثانيالكثرتها،

استطعنابماكاملأجدولأنوردذلكوقبلمحايدةمصالرالىالاستناداستطاعتنا

المذابح.منإحصاءه

4891-ا009منالاسرائيليةالمجازر

4891عامقبلماالاسرائيليةالمجازر

البراق)حائط9291عامالفلسطينيةالبراقانتفاضةمجزرةا-

(:البدايةإلاتكنلمومجزرته

عليلسخطهالعنانوأطلق،غيظهيكظمأنيستطعلم،أمريكيصحفيمراسلمن

الصهاينةعليناقماكنتلقد:يومياتهفيالواحدبالحرفوكتب..الصهاينة

آخرينشخصا!27وإصابة،قللي702سقوط..كارثةفيتسببوالأنهم

9291..عامالفلسطينيونبهااضطلعالتي،البراقانتفاضةإبانبجروح

حائطوأسراختطافالصهاينةمحاولاتالمباشرسببهاكانانتفاضةوهي

..المبكيحائطأنهبدعويالبراق

كانوقد..شيهانفنسنتهو،الصهاينةعليالساخطالصحفيالمراسلوذاك

معالاشتباكاتوتفجيرالقوةاستعراضاليهودتعمدعليعيانشاهدخير

البندقيةكتابفيوردمانحوعليوذلك..البراقحائطبسببالفلسطينيين

هيرست.لديفيدالزيتونوغصن

عليأو.؟.البراقانتفاضةتفجراليأدتالتيالأسبابهيما:الآنوالسؤال

..المبكيحائطأمالبراقحائطكتابمؤلفغنيمحسنعادلالدكتورتعبيرحد

السؤالهذاعليإجابتهمعرضوفي؟..تطورتوكيفالمشكلةأثيرتكيف

أواخرففي،الأوليالعالميةالحربقبلبدأتالمشكلةجذورأنالييشير

اليهودية،الطائفةأفرادبأنفلسطينفيالأوقافمسئولاحتج191اعام
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كراسيمعهميجلبونأخيراأخذوا،وقوفاالحائطبزيارةعادتهمجرتالذين

تجنباالحالةهذهبايقافالمسئولوطالب،الزيارةأثناءفيعليهاللجلوس

.المكانبملكيةالمستقبلفياليهودلادعاء

تعليمات،لقدسىاءلوارةداإمجلسأصدر،نلكعليبناءنهإ:غنيمعادلد.ويقول

الحائط.عندستائرأومقاعدأيجلبوتمنع،للحائطاليهودزيارةتنظم

اختطافمحاولةالياليهوددفعتوالتطوراتالأحداثمنسلسلةأنغير

ةالتطوراتوتلكالأحداثهذهأبرزومن..البراقحائط

فلسطين،فيلليهودقوميوطنباقامةيعدالذيبلفورلوعدبريطانياإصدار

الوعدهذاصهوةالصهاينةامتطيوقد..1791عامصدرالذيالوعدوهو

..البراقلحائطواقتناصهملهمواسعةحقوقلتثبيتمحاولةفي،البريطاني

9191،عامتحركهمبدأواإنهمغنيمعادلد.قولمنذلكعليأد!لوليس

لهيكلصورةنشراليالأمربهمووصل،مقالاتونشررسميةعرائضبتقديم

العلميعلوهاالمسجدلهذاصورونشر،الصخرةمسجدمكانجديديهودي

المنطقةشراءعلييساوموناليهودوأخذ،العبرانيةوالكتاباتالصهيوني

للشراء.باهظةأرقاماوعرضوا،بالحائطالمحيطةالواسعة

المؤتمرقراراتأججتوقد،زيورخفيعشرالسادسالصهيونيالمؤتمرعقد

خاصة،وقلقهمالفلسطينيينمخاوف9291أغسطس11فيصدرتالتي

الجهودوبذللليهود،مصراعيهاعليفلسطينأبواببفتحالمؤتمرمطالبة

اعترفالذي2891لعامالأبيضكتابهاسحبعليالبريطانيةالحكومةلحمل

المقدسة.الأماكنفيالمسلمينبحقوق

الصهيوني،المؤتمرانتهاءفورلهااجتماعأولوعقد،اليهوديةالوكالةتأسيس

يهودلاثارةالمقلقةنداءاتهاالمبكيحائطعناليهوديةالدفاعلجنةوتابعت

بيانمنفقرةغنيمعادلد.يعرضوهنا،الحائطاليهميعادأناليالعالم

أفيقوا..،العالمأقطارجميعفيالمنتشروناليهودأيها:اللجنةتلكاذاعته

...بأجمعهالمبكيحائطإلينايعادأناليتتهاونواأولاتسكتوا..اتحدوا

المقدسةالأماكنحراسةجمعيةكانت،الصهيونيةالهجمةهذهمواجهةوفي

كدتالصدد..هذاوفيتباعا..البياناتتصدر،المقدسةالاسلاميةوالأماكن

هذاوكان،الحائطعندفاعاوالمسلمينالعربفعلاحشدقدالمفتيأنالوقائع
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ويوضح.مشروعا.شيئايعدشووالترالسيرأصدرهبريطانيتقريراممدفيما

المراسلشهادةيؤكدماوهذا.اليهود.ضدأحدايحرضلمالمفتيأنالتقرير

بالرواالذينهماليهودأنفيهاأوضحوالتي..الذكرسالفةالأمريكيالصحفي

أناليغنيمعادلد.يشير..وهنا..بالفلسطينيينوالتحرشالقوةباستعراض

الفلسطينيين،معظمتشملانتفاضةأولكانت9291،عامالبراقانتفاضة

الانتفاضةلتلكالمباشرالسببأنصرغم،كاملينأسبوعيناستمرتوقد

ولكن،الحائطقربجديدةحقوقاكتساباليهودمحاولاتحوليدوركان

الفلسطينيين،حقوقلتثيد،الانتفاضةفجرتالتيالشرارةغيريكنلمذلك

فلسطين.فييهوديقوميوطنلاقامةبريطانياجهودعليواحتجاجا

؟..الانتفاضةانتهاءبعدحدثماذا:الآنوالسؤال

بأسبوعين،الانتفاضةانتهاءبعدإنه؟المؤلفيقولالسؤالهذاعليإجابةفي

لجنةباسمعرفتلجنة9291سبتمبر13فيالبريطانيالمستعمراتوزيرعين

لمنعالتدابيرووضع،البراقلانتفاضةالمباشرةالأسبابفيللتحقيقشو،

الحقوقلتحديدلجنةتعيينسرعةاللجنةتلكتوصياتمنوكانتكرارها،

..الحائطبشأنوالادعاءات

الحكومةاقترحت،أخريانتفاضاتلحدوثتجنباأنهالمولفويضيف

تشكيلهاوتم،الغرضلهذالجنةتشكيل،الأممعصبةمجلسعليالبريطانية

23اللجنةوعقدت.391..يونيو91فيالقدساليأعضارهاووصل،بالفعل

و.3اليهود،من2ابينهممنشاهدا52شهادةاليخلالهااستمعتجلسة

الغالبة،هيالمسلمينحجةوكانتواحد..بريطانيوشاهد،الفلسطينيينمن

وقفهيبالجدارتحيطالتيالمنطقةجميعأنيثبتأندفاعهماستطاعإذ

لقدسيةبالنسبةصريحةالاسلاموتقاليدالقرآننصوصوأن،إسلامي

..العثمانيةالدولةمنبامرمحددةمنحةللحائطاليهودزيارةوأن،المكان

ستائر..أوجلوسأدواتولا،ازعاجولافيهاصوتلازيارةمجردوهي

نوفمبر28منباريسفيعقدتهاختاميةجلسةفي،بالاجماعاللجنةوخلصت

التللية:بالفقرةاستهلتهالذيقرارهاالي!يسمبر.391،منالأولالي

فيهالعينيالحقوحدهمولهم،الغربيالحائطملكيةتعودوحدهمللمسلمين-

أملاكمنهيالتي،الشريفالحرمساحةمنيتجزألاجزءايولفلكونه
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وأمامالحائطأمامالكائنالرصيفملكيةتعودأيضاوللمسلمين،الوقف

أحكامحسبموقوفالكونه،للحائطالمقابلةالمغاربةبحارةالمعروفةالمحلة

والخير.البرلجهاتالإسلاميالشرع

والسجاجيدالمقاعدجلبمناليهودمنعأهمها:مهمةنقاطاالقراروتضمن

قربالبوقبنفخلهمالسماحوعدم،والخياموالحواجزوالستائروالحصر

.1391يونيو8مناعتباراالتنفيذموضعالأمرهذاأحكاموضعتوقد..الحائط

،الموضوععنأبيضىكتاباأصدرتالبريطانيةالحكومةأناليالمؤلفويشير

ملكأصدركمافيه،التصرففيوحقهم،للمكانالمسلمينبملكيةاعترف

الحائطمرسومباسمالمعروفالملكيالمرسومذلك،أساسعليبريطانيا،

لفلسطين.الرسميةالجريدةفينشروالذي،3191لسنةالغربي

عنالصادرالدوليالحكمهذاكاناذاأنهغنيمحسنعادلد.يرىوهنا..

للمسجدالغربيالحاثطإنيقالكيالقانونيةالناحيةمنيكفيمحايدد،لجنة

للمسلمين.ملكوأنه،المبكيحائطوليس،البراقحائطهوالأقصي

اللجنةتقريرفي،والصهيونيةبفلسطينيتعلقنصفهي،الثانيةالوثيقةأما

التياللجنةوهي،9191أغسطس28فيالصادر(كرينكنجلجنة)الأمريكية

قبل،العربيالمشرقفيالأمورحقائقعليللتعرفالأمريكيةالحكومةأرسلتها

المنطقة.مستقبلبشأنقراراتخاذ

فقرتانورلتوقدواليهود،المسلمينمطالبالياستمعتقداللجنةهذهوكانت

تأكيدها.أرياللجنةتقريرفيمهمتان

بوضعوالمسيحيونالمسلمونيرضيأنالمستحيلومن:الأولىالفقرةفيورد

الفقرةوتذكرهؤلاء+مقاصدحسنتمهمااليهودرعايةتحتالمقدسةالأماكن

كانت،للمسلمينبالنسبةمقدساتكلهاالأماكنهذهكانتولما:الثانية

طبيعيا.أمرامضيفيماعليهاوصايتهم

إلالهااستخداماأجدلمالمبكيحائطعبارةأناليغنيمعادلد.يشيروهنا

الدفاعلجنةتذيعهاكانتالتيالبياناتروجتهاوقد،البراقانتفاضةقبيل

انتفاضةانتهاءبعدالعبارةتلكاستخدامتوقفثم،المبكيعناليهودية

للحائط.المسلمينبملكيةالدوليةاللجنةحكموصدور،البراق

البراقانتفاضةمنذالكلمةلهذهاستخداماأجدلموهكذا..المؤلفويضيف
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-2

+3

-4

-5

المبكي.حائطاستخدامالحينذلكمنذشاعحيث6791،عامهزيمةحتي

الغربيالإعلامخلالمنيتمالكلمةهذهرواجأنالمؤلفويري

ساعدمما،العربالكتاببعضجانبمناستخدامهاجريكما..والصهيوني

..العربيالعامالرأيبيناشاعتهاعلي

الحائطعلييطلقواأناليهودحقمنكاناذاإنهالقولاليالمؤلفيصلوهنا

حقمنأليس..الدموعمنيشاءونمايذرفواوأن..تسمياتمنيشاءونما

التسميةوهي،البراقحائطعبارةالحائطعلييطلقواأنوالمسلمينالعرب

..الدوليالقانونويؤيدها،والتراثالتاريخيقرهاالتي

الحائطإن..واطمئنانثقةفيأقولأناستطيعلعلي..المؤلفيقولوختاما

المبكي.حائطوليس،البراقحائطهوالشريفالقدسيللحرمالغربي

مقالفيجاءممااكثرالتاريخيالتزويرعلىومثالآالمجررةلهذهوصفآأجدلم

.الشرقاويعيسىمحمدالسيد

عامديسمبرأواخرفيام379عامأولكانونأواخر-القدسمجزرة

سوقعلىقنبلة،الاسرائيلية"الاتسل"تنظيمعناصرأحدألقى،م3791

استشهادإلىأدىمما،"القدس"مدينةفي"نابلسبوابة"دالمجاورالخضار

.بجراحالكثيرين!اصابة،العربالمواطنينمنعشرات

ألقى،م3891عاممارسمنالسالعمىفيام6/3389/حيفامجزرة

،"حيفا"سوقعلىقنبلةالاسرائيليتينليحي"و"الاتسل"تنظيمىأعضاء

..بجراحآخرون38"!وأصيب،عربيأمواطنا"18"استشهادإلىأدىمما

أعضاءفجرم3891عاميوليومنالسادسفيام6/7/389حيفامجزرة

إلىأدىمما"حيفاسوق"فيملغومتينسيارتينئيليالاسرا"الاتسل"تنظيم

آخرين."25"وجرحعربياطنأموا"12"استشهاد

"31"وجرحالعربمن01""استشهدام/137/389القدسمجزرة

."القديمةالقدس"فيالعربيالخضارسوقفيمروعانفجارفيآخرون
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01

11

12

الاتسل""تنظيمعناصرأحدألقىام15/7/389القدسمجزرة

المصلينخروجأثناءالقدسمدينةمساجدأحدأماميدويةقنبلة،الاسرائيلي

.بجروحآخرصن3"0"وأصيب،مواطنين"01"ذلكجراءفاستشهد

تنظيموضعها،ملغومةسيارةانفجرتام25/7/389حيفامجزرة

جراءفاستشهد،"حيفا"مدينةفيالعربيةالسوقفيالإسرإئيلي""الاتسل

.آخرون7"0"وجرح،عربيآمواطنا35""ذلك

الاتسل""تنظيمعناصرأحدألقىام26/7/389!حيفا-مجزرة

47""ذلكجراءفاستشهد"حيفا"أسواقأحدفييدويةقنبلةالاسرائيلي

عربيآ.

أعضاءوضعهاملغومةسيارةانفجرتام26/8/389القدسمجزرة

جراءفاستشهد،العربية"القدس"سوقفيالاسرائيلي"الاتسل"تنظيم

خرصن.آ35""وجرح34(،عربيآ"لانفجارا

الإسرائيلي!الاتسل"تنظيمأعضاءفجرام27/3/939حيفا-مجزرة

آخرون.93")وجرحعربيآ27""فاستشهد"حيفادافيقنبلتين

عربيةقريةالشيخبلدام12/6/939الشلئبلدمجزرة-

عددكان.."حيفا"مدينةمنالشرقيالجنوبفي،فلسطينية

ألف"221"ومساحتها..نسمة".412"ام459عامسكانها

مربع.مترألف9849""أراضيهاومساحة...مربعمتر

بلدالاسرائيلي"الهاجاناه"تنظيمهاجمم9391عاميونيةمنعشرالثانيفي

قتلتهم.ثمسكانهامنخمسةواختطفواالشيخ

أحدفييدويةقنبلةالاسرائيليونألقىام91/6/939!حيفامجزرة-

.آخرون"4"وجرحالعربمنأشخاص9""فاستشهدداحيفا"مدينةأسواق
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آخرون"24"وجرحعربيآ"78"استشهدام52/6/479حيفاا-مجزرة3

قدالقنبلةهذهوكانت،"حيفا،(مدينةفيالخضارسوقفيقنبلةانفجارأثناء

و"ليحي""الاتسل(،تنظيمىوكانالمموهةالخضارصناديقأحدداخلوضعت

القنبل.هذهوضعدبراقدالإسرائيليان

تبعدفلسطينيةعربيةقريةالعباسيةام/12/479-13العباسية-مجزرة14

565"!.م4591عامسكانهاعددبلغشرقآ..مترأكيلو13،(يافادامدينةعن

ألف2"0540"أراضيهاومساحة..مربعمترألف"ا."امساحتها..نسمة

مربع.متر

ماالبريطانيالانتدابجيشوكان"م/13/124791السبتيومفي:المجزرة

قريةعلىهجوماالاسرائيلي"الأرغون"تنظيمنفذ"فلسطينعلىيسيطريزال

بريطانيين،جنودزيفيمتنكرينالمهاجمونالاسرائيليونوكان.(،"العباسية

النيرانوأطلقوا،القريةمنازلمنعددأوفجرواالعباسيةعلىالنارأطلقواوقد

القتلةووضع،القريةمقهىأماميجلسونكانواالذينالسكانمنعددعلى

..المنازلمنعددفيالناسفةالعبواتوزرعت،الموقوتةالقنابلمنمجموعة

بل،يتدخلوالملكنهم،البريطانيالاحتلالجنودمنالعديدالمكانإلىووصل

الجهةمنللهربطريقآللقتلةوتركوا،جزئيآتطويقأالعباسيةبتطويققاموا

وعشرين.أربعةالإسرائيليينالمهاجمينعددوكان..الشمالية

بجراحآخرونسبعةوأصيب،شهداء"7"المجزرةهذهضحاياعددبلغ

فيوأمه،عمرهمنالخامسةفيطفلبينهموكان،لاحقآمنهماثنانتوفيخطيرة

الأيامفي،الموقوتةالعبواتلانفجارنتيجةخمسةأصيبوعمرهامنالعشرين

.المجزرةتلتالتي

عربيةقريةالخصاصم/1813/4791الخصاصعربمجزرةا-5

سكانهاعددكان..الحولة"لاسهلمنالشماليالجزءفيتقع،فلسطينية

الأمير!وأميرهم"الفضل"عربمنهموكان،نسمة!047؟ام459عام

."فاعور
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العمالمنخمسةكانبينمام"/114791/"92التقسيمقراربعد:المجزرة

"معيانمستوطنةمنالاسرائيليينمنثلاثةقام،أعمالهمإلىطريقهمفيالعرب

أحدأصيبالاعتداءهذاونتيجة،العربالعمالهؤلاءعلىالناربإطلاق"باروخ

ئيلي،الاسرااهذمقتلخبرانتشارومع،وفاتهلىإألتسكينبطعنةئيليينالاسرا

الحادثخبر""عتليتمنطقةفيبطتراكانتالتيالثالثة(،"البالماخكتيبةقائدتلقى

"مولاطلبثم،الحاثموقعإلىالكتيبةقائدمساعد"كلمان"موشيهفاسرع،

،"الخصاص"قريةضدانتقاميةبعمليةالقيام"البالماخ"كتيبة"قائدكوهين

نأمنالرغمعلى،"ئيليالاسراللدمباحةإيعدإسرائيليشخصاغتياللأن"

الذينهمالخصاصأهاليأنتثبتلم،(الخصاص"سكانإلىالموجهةالتهمة

قائد"كرملموشيه"قامو،"الخصاص"مهاجمةوتقرر..بالعملقاموا

رئاسةفيالعملياتقسممنأمرآالثالثةالكتيبةقيادةبتسليم"لبانوني"لواء

فيالرجالوقتلالمنازوحرقإلىتهدفانتقاميةبعمليةبالقياميقضي،الأركان

منسريتانبالتنفيذوقام،م/18/124791فيالعمليةونفذت..الخصاص

شخصاا""2قتلتأنهايفيدماالمنفذةالقوةقائدتقريروتضمن.الكتيبةتلك

نأبعدفيمااتضحولكن..والأطفالالنساءمنعددبينهمالعربالخصاصمن

القريةغادرواقدكانواالرجاللأن،والأطفالالنساءمنكانواالشهداءجميع

عددبلغ:الاسرائيليةالمصادربعضوتقول..قصيربوقتالمجزرةتنفيذقبل

منازلهم.أنقاضتحتدفنواالضحايابعضوأنأطفال""همنهم"01"القتلى

عامديسمبرمنوالعشرينالتاسعفيام/92/12479القدسا-مج!رة

بالمتفجراتأمملوءبرميلأ،ئيليالاسرا""الأرغونتنظيمأعضاءألقى،م4791

وجرحعربيآ"ا4"استشهادإلىأدىمما،القدس""في"العمودبابعند"،

آخرين."27"

م/4791الأولكانونمنالثلاثينفيام/35/12479القدسا-مجزرة

"القدس"فيمسرعةسيارةمن،"إلاسرائيليالأرغون"تنظيمأعضاءألقى،

عربيا."11"فقتلتانفجرتقنبلة
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فلسطينيةعربيةقريةبريكالشيخ0321479/1/بريكالشلئ-مجزرةا

الشيخ"قريةالاسرائيليةالتنظيمات:هاجمتالمجزرة."حيفا"قضاءفي

أهلها.من4(،شخصآ."وقللت"بريك

ليلةفي:المجزرة1/1/9491ا-31/12/479الشلئبلدمجزرة-

عامثانيكانون1و"الميلاديةالسنةرأسعيد"م4791عامأولكانون31

لواءومنالبالماح،("منالأولىالكتيبةمنمؤلفةمشتركةقوةقامت،ام489

بلغوقد"الشيخبلد"قريةعلىبالهجوم"أفينوعمحاييميقودها"كرميلي"

ماوحسب،شهيدأ6"."الاسرائيليةالمصادروفقالمجزرةهذهضحاياعدد

القرية،إلىودخلتالنيرانقواتناأسكتتلقد":العمليةقائدتقريرفيورد

يتفادواأنعليهمالمتعذرمنالنيرانكثافةجعلتحيث،البيوتفيالعملوبدأت

".لأطفالوالنساءا

بتاريخ،الهجومهذاعنتقريرأكتبفقد"تايمزنيويورك"مراسلأما

،م4891ينايرامو4791سنةديسمبر31ليل)في:فيهجاءم/7/14891

اليهودلمقتلانتقامذلكأنوزعمت،الشيخبلدعلىهجومآ"الهاجاناه"شن

مراسلويضيف"الريفاينري"النفطمصفاةفيوقعتالتيالاشتباكاتفي

تطلقعربيةبيضاءبكوفياتمتنكرينمجموعةكانتفيما:"تايمزالنيويورك

منهاأكبرأخرىمجموعةدخلت،القريةعلىالمشرفةالتلالمنللتغطيةالنار

،والرشاشاتاليدويةبالقنابلمنازلعدةوهاجمتالقريةأطرافإلىبكثير

.والعجزةوالنساءالأطفالمنهمكانالعزلالمدنيينمنالعديدفقتلت

علىمدمرتأثير،الأخرىالعنفحواثإلىإضافة،الشيخبلدلمجزرةوكان

":"الهاجاناه"تاريخفيجاءوقد.."حيفا"مدينةفيالعربالسكانمعنويات

وإلحاقالشيخبلدبتطويقأمرت"البالماح"منعنصرأ"017"قوامهاقوةإن

"06"مناكثرخلفهمالمهاجمونخلفوقد،الرجالمنممكنعددبأكبرالأذى

الرواياتإحدىوقدرت."والعجزةوالأطفالالنساءمنعددبينهمكانقتيلآ

القرية.فيالمنازلعشراتالقتلةدمرولقد..شهيدأ".3"بالشهداءعدد

العربالعمالمنكانواالمجزرةهذهفيالشهداءمعظمفإن،والتاريخوللحقيقة

وكان،الشيخبلدمنالقريبة"الريفاينري:النفطمصفاةفييعملونكانواالذين
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وحؤاسة،داحؤاسة"منطقةفييقيمون،وكانوامختلفةقرىمنالعمالهولاء

الصفيح.منبثواخمبنيةحؤاسةوكانت،الشيخبلدأراضيمنجزءهيهذه

ما489عامالاسرائيليةالمجازر2

م/414891/يافا2-مجزرة0

قنبلة،الاسرائيليداشتيرن"تنظيمألقى،م4891عامينايرمنالرابعاليومفي

وأصابتشخصأ،1""هفقتلت"يافا"مدينةفيبالناسمزدحمةساحةعلى

.بجراحآخرين")89"

/414891/يافاقالقديمةالسرايا21-مجزرة

سيارة،الاسرائيلي"الأرغون"تنظيموضعم4891عامينايرمنالرابعفي

ومافهدمتهادايافا"مدينةلط"القديمةالسرايادابجانببالمتفجراتمملوءة

بينمنوكان،آخرونوجرحعربيآ،".3"نلكنتيجةفاستشهدجاورها،

المثقف.يافاشبابمنقليلغيرعددالضحايا

ام/51489/اميسسمير22-هجزرة

الإسرائيلي"الهاجاناه"تنظيمنسف،م4891عامينايرشهرمنالخامسفي

مدينةفيالعربي"القطمون،حيفيالكائن"سميراميس"فندق،بالمتفجرات

هذهفيواستشهدهعربوكلهمالنزلاءمنفيهمنعلىالفندقيفتهدم،(،"القدس

بدأالمجزرةهذهوبعد..آخرين!.2"منممئروجرحعرب!آ"91"المجزرة

الاسرائيلية.الأحياءمنلقربهنظرأبالنزوحالقطمونحيسكان

م7/1/4891القدس23-هجزرة

قنبلة،الإسرائيلي"الأرغون"تنظيمألقى،م4891عامينايرمنالسابعفي

"14"وجرحت،عربيامواطنا""18فقتلت"،!القدسمدينةفييافا"بة!بواعلى

خرين.آ
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24

25

26

في

27

م8/1/4891العربيةالسرايا-مجزرة

وكانت،المعروفةيافا""ساعةمقابلفيتقع،شامخةبنايةالعربيةالسرايا

التنظيماتقامتوقديافا،فيالعربيةالقوميةاللجنةمقرتضمالبناية

عربيآ،07"دااستشهادإلىانفجارهاأدىملغومةسيارةبوضع،الاسرائيلية

!بماحانيه"الإسرائيليالجيشمجلةأوردتوقد.الجرحىعشراتإلىإضافة

علىوذلك،المجزرةهذهتنفيذتفاصيلام4/1/789بتاريخالصادرعددهافي

.المجزرةتلكمنفذحكموب""رحميمالاسرائيليلسان

م15/1/4891الرملة-مجزرة

مدينةفيمجزرةالاسرائيليوننفذم،4891عامينايرمنعشرالخامسفي

إسحاقآلونابغاللقيادةالتابعين""البالماحجنودمنالقتلةوكان...ثا"الرملة

اليومذلناففي..الاسرائيلية!الهاجاناه"منظمةمنغوريونبندافيدرابين

فيالعربيةالمساكنأحدعلىالقنابللإلقاء،التنظيمهذهعناصرمنعددقام

الهربإلىالمنطقةهذهيسكنوناللنينالعربالمواطنيناضطرمماالرملةمدينة

.الرصاصمنبوابلالاسرائيليونأمطرهمأنبعدداصرفند"إلى

م16/1/4891حيفا-مجزرة

متخفينكانواإسرافيليونأعضاءدخل،بم4891عامينايرمنعشرالسالسى

صلاحشارع"فيالمغربي"!عمارةبقربمخزنا،البريطانيينالجنودبلباس

انفجارهاأدىموقوتةقنبلةووضعوا،التفتيشبحجة"حيفا؟مدينةفي"الدين

والنساءالرجالمن31""ذلكنتيجةواستشهد،جاورهاوماالعمارةتهديمإلى

العدد.هذاضعفوجرح،والأطفال

م22/1/4891يازور-مجزرة

مدينةمنالشرقيالجنوبإلىكم5بعدعلى،فلسطينيةعربيةقريةيازور

نسمة.4"30."م4591عامسكانهاعددكان"يافا"..

منظمةعملياتقائدوجه،م/4891ينايرمنوالعشرينالثانيفي:المجزرة

آلون"إيغال":"البالماخ"قائدإلىأمرا"يالين"إيغالئيليةالإسراالهاجاناه""
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ضدبعملية،أخرىأوامرأيةوبدونممكنوقتباسرعالقيام"عليك:فيهقال

القيامطريقعن،طويلةفترةالقريةإزعاجالهدفيكونأنويجبيازور،قرية

صلاحيةأمنحكلىاننيالمناظ،منعددلياحراقداخلهاإلىتسللبعمليات

".العملأسلوبإختيار

بمهاجمة"البالماح"دتابعةمجموعةقامتالأمر،هذاتلقيمنساعتينوبعد

منوعددالباصسائقالهجومهذانتيجةفاصيب"يازور"قربباصسيارة

ثانيةباصحافلةأخرىمجموعةهاجمتنفسهاليوموفي،العربالركاب

ولواء"البالماح"هجماتواستمرت،والجرحىالشهداءمنعددآفيهوأوقعت

يومأعشرينإليها،المتجهةالعربيةوالسياراتيازصرقريةعلىلاجفعاقي"

المنازل.قربالناسفةالعبواتبتفجيرأخرىوحداتقامتكمامتواصلا

ونسفيازورقريةمهاجمة!الهاجاناه"قيادةقررتم/22/14891وفي

العمليةلهذهالتخطيطمهمةوأسندت..لهمجاورتينوبنايتينالثلجمصنع

أنذاكالتدريبشعبةمسؤولوكان"رابين"إسحاق"!البالماخعملياتمديرإلى

الليلوفيالفجر،بزوغمعالهجومفيالبدءوتقررطال"،"يسرائيلالعميد

"،يسرائيل!مكفيمستوطنةفي،العمليةتنفيذفيسيشاركونالذينجمعتم

"أمنونووصلنبو"،شؤع"يهوبقيادةمجموعة"خلدا"كيبوتسووصلت

وتم"البالماح"،قيادةفيالعاملينالمتفجراتخبراءمنمجموعةمعجنسكي"

يازورقريةإلىالمعاليةالقواتوانطلقت،اللازمةوالذخيرةالأسلحةإحضار

.البرتقالبياراتعبر

القرية،فيالثلجمصنععلىالنارب!طلاقطال""يسرائيلمجموعةقامت

أماالبيوتعلىاليدويةوالقنابلالنارلإطلاقالأخرىالمجموعاتقامتكما

ومبنى"اسكندروني،(مبنىبوابةبتفجيرقامتفقدنبو"شؤع"يهومجموعة

الثلج.معمل

قتلوقدلايارور"سكانمنشهيدآا""هسقوطعنالمجزرةهذهاسفرت

.نياموهمالفراشفيالشهداءهولاءمعظمئيليونالاسرا

م28/1/4891حيفا28-مجزرة

الاسرائيليينمنمجموعةدحرج،م4891عامينايرمنوالعشرينالثامنفي
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أسفلفي"حيفا"مدينةفيالعربي"عباس"شارععلى،المرتعيم"الهادار"حيمن

واستشهدفيها،منعلىالبيوتفهدم،بالمتفجراتمملوءابرميلأالمنحدر،

آخرين.5"0"حواليوجرحعربيأمواطنآ".2لا

م/012/4891طولكرمطيرةمجزرة2-

"0318"سكانهاعددكان.."!طولكرمقضاءفيفلسطينيةعربيةقريةالطيرة

أراضيهاومساحةمربعمترألف69ومساحتهام..4591عامنسمة

م4891عامالاسرائيليونالغزاةاحتلهامربعمترألف93135"لا

عددآالاسرائيليينمنفريقأوقف،ام489عامفبرايرمنالعاشرفي:لمجزرة

النار،عليهموأطلقوا(طولكرمطيرة)قريةإلىالعائدينالعربالمواطنينمن

بجراحآخرينخمسةوأصابواسبعةمنهمفقتلوا

م/142/4891سعسعمجزوة3-

عددكان"صفد"..مدينةمنكم02بعدعلىفلسطينيةعربيةقريةسعسع

/16/2فيالاسرائيليونالغزاةاحتلها..نسمة"0131"م5491عامسكانها

فلسطين.فيقائمآالبريطانيالانتدابحكمكانبينمام4891

كتيبةمنقوةهاجمتم،4891عامفبرايرمنعشرالرابعليلة:المجزرة

منزلآعشرينودمرت"سعسع"قريةد"الهاجاناه"التابعةالثالثة"البالماخلا

البيضاءالأعلامرفعواقدالقريةأهلأنمنبالرغمأصحابها،رروسفوق

"06"حوالياستشهادالمجزرةهذهحصيلةوكانت.".!ذبيحة"للجيشوقدموا

يديعوت"صحيفةنشرتوقد.والأطفالالنساءمنمعظمهم،القريةأهاليمن

الذي"دايفتاحلواءقائد"كولمان"موشيهلحديثآم41/4/7291في"أحرنوت

ملط4891/فبراير/41ليلةالعمللىإخرجنا":"لاكولمانوقالالمجزرةهذهنفذ

"68"أقودوكنتقاعدتنا،عنكم25يبعدالهدفوكان،خالصةعربيةمنطقة

الشمالمنالقريةإلىتسللنا،ناسفةوموادخفيفةباسلحةمسلحينشخصآ

ستارتحتوانسحبنا،ناسفةرزمة35""ووضعنا،مفاجئةبصورةلاختراقها

".العمليةخلالوالأطفالالنساءمنعددأصيبوقد،الليل
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م2/2/4891هالقدسمجزرة31-

الإسرائيلي،"ليحي"شتيرنتنظيمسرق،م4891عامفبرايرمنالعشرينفي

فيالسلامبنايةأماموضعتهاثم،بالمتفجراتملأتهاو،بريطانيةجيشسيارة

.آخرون""26وجرحعربيآ"41"استشهدلانفجاراوعند،،("القدسمدينة

م02/2/4891حيفامجزرة32-

الأحياءالاسرائيليونالغزاةهاجمم4891عامفبرايرمنالعشرينفي

ستةوجرحواالعربمنستةفقتلوا،الهاونبمدافعحيفامدينةفيالعربية

آخرين.وثلاثين

م13/3/4891الحسينيةمجزرة33-

"صفد"قضاءفيفلسطينيةعربيةقريةالحسينية

"الهاجاناهداتنظيمهاجمم،4891مارسمنعشرالثالثفي:المجزرة

اكئرفاستشهد،بالمتفجراتبيوتهافهدمت"الحسينية"،قرية،الاسرائيلي

أهلها.من!03"من

م31/3/4891كبيرأبو34-هجزرة

!الهاجاناه"فرققامتام،489عاممارسمنوالثلاثينالحاديفي

القتلةودمر"يافا"مدينةفيكبير"أبوعلى"حيمسلحبهجوم،الاسرائيلية

.للنجاةطلبأبيوتهممنالهاربينالسكانوقتلوا،البيوت

م3/4891لم31يافاحيفاقطارمجزرة35-

،الهاجاناه"تنظيمنسفم،4891عاممارسمنوالثلاثينالحاديفي

فاستشهد،داناتانيا"منبالقربمرورهأثناءيافا"حيما"قطار،الاسرائيلي

شخصا."04لاذلكجراء

م31/3/4891حيفاالقاهرةقطارمجزرة36-

ئيلي،الاسراداشتيرن"تنظيملغم،م4891عاممارسمنوالثلاثينالحاديفي
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وجرحشخصأ4".!الانفجارعندفاستشهد،السريعحيفا""القاهرةقطار

آخرلن.6"0"

ما489//اذارمارسالرملةمجزرة37-

التنظيماتأحدأعضاءام،489عاممارسفيونفذهاالمجزرةلهذهخطط

عربيأمواطنأ2"ه"فيهاواستشهد"!الرملةمدينةسوقفي،الاسرائيلية

يما9/4/489ياسيندير38-مجزرة

اليهود!ية"!شتيرنعصابةأيديعلىمواطنا254()منكثرخلالهااستشهد

المتطرفة.

لأبشع/9/4،4891فيتعرضتوقد،القدسمدينةغربيياسينديرتقع

و"شتيرن"،"الارغون"عصابتييدعلى،الفلسطينيالشعبتاريخفيمذبحة

إخلاءإلىالأهاليتدعومكبراتأصواتياسينليرقريةأهالىفوجئحيث

فيالقريةرجالمشاركةالصهيونيةالعصاباتاستغلتوقد،بسرعةالقرية

أنفسهمالقريةأهاليوجدوهكذا،الحسينيالقادرعبدالقائدجنازةتشييع

القتلبأعمالالصهيونيةالعصاباتوقامت،الجهاتجميعمنمحاطين

عنللدفاعفرصةيعطوهمأندون،عليهمالاجهازتمكما،بالأهالىوالتمثيل

باجسادهم،ومثل،الهجومهذافيفلسطينياعربيا025ذبححيث،أنفسهم

52العددوتضمن،الأطفالوذبحالبعضبطونوبقرت،الأوصالفقطعت

06بنحوومثلطفلا،35أوصالقطعتكمابطونهنبقرت،حبلىامرأة

،العربياتالنساءمنالحياةقيدعلىبقيمنوجمعوا،أخرىوفتاةامرأة

فيبهنوطافوا،مفتوحةسياراتفيووضعوهن،ملابسهنمنوجردوهن

وأهانتهن.الجماهيرلسخريةعرضنحيث،القدسمناليهوديةالشوارع

نفسهمألعرباأنيقولللحادثتفسيراايةالبدفيقدمتقداليهوديةلوكالةاكانت

يهوليةمنظماتبأنفيهاعترفتلاحقابياناأصدرتأنهاإلا،بحالمذاوراءكانوا

لمجزرةكان.وبالطبعياسينديرفيالوحشيةالمجازرعنالمسوولةهيمنشقة

الكثيرلهجرةالكافيالأثر،الفلسطينيينقلوبفيرعبمنبثتهوما،ياسيندير

الصهيونيةالدعايةاستغلتكما،ومدنهمقراهمتركواالذين،الفلسطينيينمن
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بملاماةبمهدلدهم،القلسط!نمنالمواطننضدالنفس!هحربهافي،المذبحههذه

المذبحةهذهتوظيفاساءتفقد،العربيةالدعايةأجهزةأما.ياسينديرمصير

الفلسطينيين.نفوسفيالرعبزرعت،عكسيةبنتيجةجاءمما

تقييمةفيمحقا"ياسين!ديرمجزرةمهندسبيجنمناحيمكانلقد

ياسينديرمعركةحولاخترعما"إنقالعندما،للمذبحةالاسقراتيجي

لقد،المعركةارضعلىالحاسمةانتصاراتناإلىالطريقفتحعلىساعدقد

فتحوعلى،طبرياإنقاذعلىخاصةبصفةياسينديرمذبحةأسطورةساعدتنا

وسقطتليلا،أخليت"،الهاغاناههجماتكلصدتالتيقولونياأنكما،حيفا

علىالاستيلاءمع،القريتينهاتينسقوطوساعداكسا،بيتوكذلكقتالدون

العرببدأالاقليمنواحيبقيةوفي،القدسإلىالطريقفتحعلى،القسطل

اليهودية.بالقواتيصطدمواأنقبلخوفا،يفرون

م/1/44891.الدينونصرالخوريبيتمجزرة93

من06%بنسبةالقتلىعددوقدر/4891،/014فيالمذبحةهذهوقعت

القريتين.سكانمجموع

م/124/4891قالونيامجزرة0-4

عددكانكم..7بحوالي،)القدس"مدينةعنتبعد،فلسطينيةعربيةقريةقالونيا

عشرالثانياليوملط:المجزرةمتر.الف"72"مساحتها..أشخاص9"01"سكانها

!قالونيا"،قرية،الاسرائيلية،البالماغمنقوةهاجمت،ام489عامابربلشهرمن

اهلها.منشخصآ!ا"4الأقلعلىذلك،جراءفاستشهد،بيوتهامنعددافنسفت

م13/4/4891اللخون41-مجزوة

حواليجنينعنوتبعد.".جنين"قضاءقرىمنفلسطينيةعربيةقريةاللجون

الغزاةاحتلهام،..0491عامأشخاصا""301سكانهاعددكانكم.."18

.ام489عامالاسرائيليون

"الهاجاناه"تنظيمهاجم48!ام،عامابريلمنعشرالثالثفي:المجزرة

أهلها.منشخصأ""13وقتلت""اللجونقريةالاسرائيلي
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م/14/4891ا-34الدينناصر-مجزرة

مدينةمنالغربيالجنوبإلىكم7تبعد،فلسطينيةعربيةقريةالدينناصر

شخصآ.9"0"سكانهاعددكان..طبريا""

مدينةفيالقتالحدةاشتدت،م4891عامأبريلمنعشرالثالثفي:المجزرة

إلىوالمعداتالرجالفيالتفوقوكان،ئيليينالاسراوالغزاةالعرببين"طبريا"

المجاورةوالقرى"الناصرة"مجاهديمنمحاولاتجرتوقدالعدو،جانب

وسرت،المدينةإلىالموديةخلالمداعلىيسيطرالعدووكان،طبريةلنجدة،لطبرية

عنستصلهم،القريبةالقرىمنقالمةنجدة،أن،طبريةعنالمدافعينبينأخبار

علىالنارإطلاقوعدمالانتباهالمجاهدينإلىفطلب"الدين"ناصرقريةطريق

فارسلت،الاسرائيليينإلىوصلتقدالأخبارهذهأنويبدو،النجداتأفراد

أفرادهايرتديقوة،م41/4/4891-13ليلةو"شتيرن""الأرغون"تنظيمى

إلىالقادمةالعربيةالنجدةأفرادأنهمالقريةأهلفاعتقد،العربيةالألبسة

نيرانفتحواالقريةالإسرائيليوندخلولما،بالترحابفاستقبلوهمطبريا،

منشخصآأربعونإلاالمجزرةهذهمنينجفلم"!مستقبليهمعلىأسلحتهم

ضحاياعددأنأي،مجاورةقريةإلىالفراراستطاعوا"الدينناصر"قريةأهل

القرية.سكانكلهم9"0"أصلمنشهيدآ5"0"كانالمجزرة

ام/14/4489نهارحتى4/13ليلمنالمجزرةاستمرتوقد

اليومفيهاجمتقدكانت"غولاني"منإسرائيليةقوةأنالمعروفومن

"،قدوميالشيخ"وقريةنفسها،الدينناصرقريةام/12/4489"السابق

طنأا"مو1"2وقتلت

م/914/4891طبريةمجزرة-

،أحدالإسرائيليةالتنظيماتنسفتام،489عامأبريلمنعشرالتاسعفي

سكانه.منشخصآ"1"4فقتلت"طبرية"مدينةمنازل

م/22/44891حيفامجزرة-

بعدالاسرائيليونالغزاةهاجمم،4891ابريلمنوالعشرينالثانيفي

والشوارعالبيوتفاحتلوا،الكرملهدارمن"حيفا"مدينة،الليلمنتصف
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فوجنوقدآخرين02"".وجرحواعربيآ،"ه".وقتلوا،العامةوالمباني

!عكا"،مدينةإلىلنقلهمالميناءمنطقةإلىوأطفالهمنساءهمفأخرجواالعرب

"01."فاستشهد،الأماميةالاسرائيليةالمواقعهاجمتهمهربهمأثناءوفي

أخرون.2"00"وجرحالمدنيينمنشخص

م22/4/4891الرامةهذبحة4-

جعلالذيالأمرصفد،طريقعلىسيطرتهابعد"البالماخ"قواتارتكبتها

القرية"البالماخ"قواتاحتلالوبعد.الرامةفيبأهاليهميلتحقونالمدافعين

الصهيونيالقاثدواختار،القريةساحةفيالأهالطجمعوا،/22/44891في

تمحيثشاحنةفيوأخذوهمسنة،4و.17بينأعمارهمتراوحترجلا04

ذبحهم.

م2/5/4891زيتونعينمجزرة-

82".!سكانهاعددكان"صفد"..قضاءفيفلسطينيةعربيةقريةزيتونعين

نسمة.

عن"التشويهات"خلفكتابهافييهودا"بن"نتيبااليهوديةتروي:المجزرة

"07"حواليأعدمم4891/مايو/4أو3"في:فتقول"الزيتون"عينمجزرة

."مقيدآآأسير

قريةعلىللاستيلاءالصهاينةخطططبريا،سقوطمنأسابيعغضونفي

بالقنابليلقون""البالماخجنودراح،القريةفيالمعاركدارتوحين،زيتونعين

المجارير،يشبةكا""دافيدطرازمنبدائيهاونمدفعاستخدمواكمااليدوية

القرويين.إفراغبقصد،هال!دويعنهويصدر

بتجميعالصهاينةالجنودقامالقريةعلىالصهيونيةالقواتسيطرتوعندما

أحدتذمروعندما،الجماعيبالاعدامهددوهمحيث،كبيرةباحةفيالقريةأهالي

بصورةالمراهقينمنصبيا37باختيار"البالماخ"ضباطأحدقام،القرويين

المخازنغرفةفيواحتجزوا،عنوةالقريةأهاليباقياقتيدبينماعشوائية

جرىالذينالشبابعنإطلاقا،يسمعلمالآنوحتى.القريةلمسجدالتابعة

الطرفإلى"البالماخ"جنوديدعلىفاقتيدواوالأطفالالنساءوأما.اقتيادهم
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حيث،الهربعلىلاجبارهمرروسهمفوقالناروأطلقت،القريةمنالغربي

.والخوفالذعرينشرأنالمجاورةالقرىالىلجوءهمسيؤدي

م13/5/4891صفدمجزرة4-

الاسرائيلي،الهاجاناه"داتنظيمذبحم،4891عاممايومنعشرالثالثفي

.المجزرةهذهعنتفاصيلتوجدولاصفد""مدينةفيشابآ07"!حوالي

م/145/4891أبوشوشةمجزرة4-

للجنوبأميالخمسةحواليبعدعلىفلسطينيةعربيةقريةشوشةأبو

ومساحتها،..نسمة"087"سكانهاعددكان"..!الرملةمدينةمنالشرقي

مربع.مترالف"24"

قريةفيالاسرائيليوننفذم،4891عاممايومنعشرالرابعفي:المجزرة

النساءمنأهلهامن6"".حواليضحيتهاذهببشعةمجزرة"شوشة"أبو

منالقريةسكانكلبترحيلالمجزرةوانتهت،والشيوخوالأطفالوالرجال

مراحل.علىهدمهاجرىثم،منازلهم

القريةبمحاصرة"جفعاتي"لواءمنإسرائيليونجنودقاماليومذلكففي

الرصاصبزخاتالقريةلإمطارقامواثمالفجر،أذانعنداتجاهاتهاكافةمن

استراتيجيةكانتحيثالشماليةالمنطقةعلىالقصفوتركزالمورتر،وقنابل

الناريطلقونوكانواالقريةدخولفيالإسرائيليونونجح..للعرببالنسبة

مختبئاتوبقينأنفاقثلاثفيالنساءاختباتحينفي،يتحركشيءكلباتجاه

وقدبالبلطاتالضحايامنالعديدرروسضربتوقد..كاملأسبوعطيلة

توثيقتمالذينالضحايا،بدفنقمنمنهنخمسآضمتلجنةالنساءشكلت

أبحاثمركزفيباحثونمؤخرأبهاقامالمجزرةهذهحولدراسةفيأسمائهم

وهذه..جماعيةكمقابروالأنفاقالخنادقاستخدامتموقد"بيرزيت".جامعة

قبل.منلأحدمعروفةتكنلمالمجزرة

ام/15/489عكاهمدينةمجزرة4-

منالقديمالقسمإلىالانتقالرفضوالأنهم،فلسطيني001ذبح،عكامدينةفي
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أراضيهم.وتركمنازلهمإخلاءرافضين،المدينة

طردمنصاحبهاوما،المذابحلهذهالرئيسيةالنتيجةكانتفقد،وبالطبع

عليهماعتدتالذينوخاصةفلسطينأبناءمنالآلافوتهجير،للفلسطينيين

وأواخر،4891مايو/أيارمنعشرالخامسبينفيما،الإسرائيليةالقوات

ومن،4891مايو/أيارشهرفيعكامنطردواالذينهؤلاءمثل،4891عام

الأولتشرينفيالجليلوغربالسبعبئرومنيوليو،/تموزفي،والرملةاللد

.4891أكتوبر/

م21/5/4891داراسبيتمجزرة-05

منالشرقيالشمالإلىكيلومترآ46تبعد،فلسطينيةعربيةقريةداراسبيت

.غزةمدينة

إسرائيليةقوةوصلتم،4891عاممايومنوالعشرينالحاديفي:المجزرة

إليها،النجداتوصوللمنعوطوقتها"،داراس"بيتقريةإلى،بالمصفحاتمعززة

بحرجالقريةأهلفشعر،كبيرةبغزارةوالهاونالمدفعيةبنيرانتقصفهابدأتثم

طلبوافقدلذلكالأمر،كلفمهمامنازلهمعنوالدفاعالصمودوقررواالموقف

العرل،بينالخسائرتخفيفبهدفالقريةمغادرةوالشيوخوالأطفالالنساءمن

القريةبأنعلمعلىيكونواولم،القريةمنالجنوبيالجانبعبرهؤلاءوتحرك

حتيالخارجيةالقريةمشارفبلغواأنفمالذلك،الجهاتمختلفمنمطوقة

عزلا،وشيوخأوأطفالأنساءكونهمرغم،بالنيرانالاسرائيليونلهيمتصدى

..وسواهاياسينديرمجزرةعنفظاعةتقللامجزرةفي،منهمكبيرأعددافقتلوا

الآخر.بعضهاونسفوا،منازلهامنوعددآالقريةبيادرالقتلةأحرقثم

م22-23/5/4891الطنطورةهجزرة51-

،علىالمتوسطالأبيضالبحرشاطىءعلىتقع،فلسطينيةعربيةقريةالطنطورة

"ا094"م5491عامسكانهاعددكان."حيفا".مدينةمنالجنوبإلىكم24بعد

"الكسندروني"..لواءمنالثالثةالكقيبة،المجزرةهذهنفذت:المجزرة.نسمة

شمالي:محورينعلىالطنطورةبمهاجمةتقضيالاسرائيليةالخطةوكانت

ناحيةمنالنجدةطريقبقطع"كرميلي"لواءمنوحدةتقوموبأن،وجنوبي
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جهةمنالانسحابطريقالبحرسلاحمنزورقيقطعبينماالصغير،المثلث

مستعمرةمنللطريقبمرشدالمهاجمينمنوحدةكلزوتوقدالبحر.

جيدآ..الطنطورةيعرفونسكانهاكانوالتي،المجاورة"يعقوب"زخر!ن

.للطوارئاحتياطبوحدةالكتيبةقيادةواحتفظت

هذهشروطرفضتلكنها"الهاجاناه"معمعركةفتحإلىالطنطورةتبادرلم

القرية،مقبرةإلىالطنطورةأبناءمنالرجالالقتلةأخذ،للاسشملامالأخيرة

"خذوا:جنودهمخاطبآوقالالاسرائيليالقائدوجاء،صفوففيوأوقفوهم

الصبار،شجيراتمنبالقربواقتادوهمالرجالمنعشرةفانتقوا"،عشرة

نأعليهمكانآخرينعشرةوأخذواعادواذلكبعد،عليهمالنارأطلقواوهناك

تباعآ..ذلكتكرروهكذاأيضأ،عليهمالنارإطلاقذلكبعدليتم،الجثثيخلوا

الطريقة.بنفسالقريةأهلمنالمزيدعلىرصاصهمالقتلةأطلقثم

أوقفوامنهبالقربفناء،ثمةكانتالقريةمسجدمنقريبةمسافةوعلى

شخصآ2""هحوالىيضمطابورثمةكان،البيوتجدرانامتدادعلىالشبان

جنديآعشراثنيأوعشرةحواليمقابلهمفيووقف،فتياتأيضأخلفهمصف

الشبانعلىالنارلإطلاقبساطةبكلالجنودهولاءقاموعندئذإسرائيليا،

..المكانفيشهداءسقطواالذين

امتدادعلى،صلبواالقريةمنأخرىأماكنفيجثة5".داإلى4"."وشوهدت

..الطريقةبنفسعليهمالنارالاسرائيليونالقتلةوأطلقالجدران

عليها.النارأطلقواالقتلةلكن،مستنجدآأمهمناداةحاولالأطفالأحد

.للفتياتصغيرةوحفرة،للشبانحفرتين،كبيرةحفرفيالضحاياجثثدفنتوقد

تقدمجامعيبحثفي"،!مغيلكيبوتسعضووهو"كاتس"ثيودورويوكد

علىفيهركزوالذي"حيفا"،جامعةمن"الماجستير"درجةعلىللحصولبه

كانالطنطورةفيحدثمابانخباياها،منالكئيروكشفالطنطورةمجزرة

مناحتلالهاتمقدالقريةأن"كاتس"ويذكر"..جماعينطاقعلى"مذبحة

/مايو23و22بينالواقعةالليلةفي"الكسندروني"لواءمن33الكتيبةقبل

الباكر،الصباحساعاتفيلكنساعاتعدةفيالقريةاحتلالوتم،م4891/

لعدةالجنودانهمك،الاسرائيليالجيشيدفيسقطتقدكلهاالقريةوكانت

بصورةالناريطلقونأخذواذلكوبعد،الشوارعفيدمويةمطاردةفيساعات
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أهاليمنالضحاياجثثفيهادفنتالتيالمقبرةوفي.القريةمقبرةعلىمركزة

لشاطىكمرفقالسياراتلوقوفساحةلاحقآأقيمت،جماعيقبرفيالقرية

!حيفا".جنوبالمتوسطالأبيضالبحرعلى"دور(،مستعمرة

ضابطمنصبيشغلكانالذيأمبر"لاشلوموبهاأدلىالتيالافادةوقي

مايلي:جاء،الطنطورةمجزرةنفذتالتيالكتيبةفيمسؤول

علىيتعينالذيالأهمالشيءأناعتقدتلأننيالبريطانيبالجيش"التحقت

ويضيف"الطنطورةقريةفيحاربناولكنناالألمانمحاربةفييتمثلعملهاليهود

واجبيومن،الدوليالمجتمعأقرهاالتيالحربلقوانين"وفقآ:الضابطهذا

إلىالأسرىعادذلكوبعد،العزلالأسرىيقتلوالمالألمانحتىبأنهالاقرار

دخلنا:ئلآقا"شلومو"ويضيف،لماالعربقتلواطنطورةفيوهنا،سالمينبيوتهم

قتلأعمالارتكبتأنيحدثلمولكن،لوجهوجهآشرسةمعاركفيبعدفيما

صورةهي،ذهنيفيانطبعتالتيالصورة..عشوائينحوعلىالقبيلهذامن

رأيتعندماالمكانغادرتوقد،القتلىمنالكثيرهناكرأيت،المقبرةفيالرجال

".هناكالقتلىعددكانكملاأدريولذلك،ويقتلونويقتلونيقتلونالجنود

"محمدهووالضحايا،بينأخيهاابنجثةالقريةنساءمنامرأةشاهدتوقد

الثلاثةأولادهاأن،عليهألمآصرختحينتعرفتكنولم"،إدريسأبوعوض

"أحمد:هموأولادهابعد،فيماعرفماوهذا،المجزرةفيأيضاقتلواقد

السلبود"،سليمانولامصطفىالسلبودثاسليمانو"خليلالسلبود"سليمان

بأنهمتقولبقيتلكنها،عقليباختلالأصيبتبمقتلهمأمهمعلمتوعندما

وقد.تنتظرهموهيوماتت،يعودونوسوفمصرفييعيشونوبأنهمأحياء

أهلها.منشهيدآدا2025-00"الطنطورةمجزرةضحاياعددبلغ

ام/489يوثيوالرملة52-مجزوة

خيرفقدم4891عاميونيوفينفذتقدالرملة،("مدينةفيالأكبرالمجزرةإن

السجنأوالمدينةمنالنزوحبينالرملةمدينةأهاليالاسرائيليونالضباط

أهاليمنالكثيرينقتلمنخلالهاتمكنواخدعةبمثابةذلكوكان،الجماعي

ولماللد"،!الرملةالعامالطريقعلىالضحايابجثثالقتلةألقىوقد،المدينة

عائلة25""سوىالمجزرةهذهبعدالرملةمدينةفييبق
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م9/7/4891جمزو53-مجزرة

كان..الشرقجهةإلىكم5الرملةمدينةعنتبعدفلسطينيةعربيةقريةجمزو

..مترمربعالف5"".القريةمساحة.نسمة491م".4791عامسكانهاعدد

مترمربع.الف6819""أراضيهاومساحة

معاليةقوةتقدمت،م4891عاميوليوشهرمنالتاسعاليومصباح:المجزرة

نحوتوجهأحدهما:قسمينإلىوانقسمت،الاسرائيلي"يفتاح"لواءمن

وطردوا،بقليلذلكبعدداجمزو"قريةاحتلتثمداعنابة"قريةواحتلالجنوب

"ا".منهمفاستشهد،هاربونوهمعليهمالناريطلقونالقتلةوكانأهلها،

منهم:تسعةأسماءيليوفيما،أشخاص

الفارالنبيعبدحامد1-

الشايبالحفيظعبدن!ياب2-

القالرعبديحىاللىعبد4-الحبشالرحيمعبدحسن3+

خليلأحمدالرحمنعبد6-الزقحسنعارف5+

محمدالرحمنعبدعايشةورالدبشةأحمدصبحية7-

الدبشةخليلأحمدنزيرة9-

منكانأنه"جمزو"أبناءمنوهوالنجار"حسنالرحيم!عبدعنعرفوقد

التهجيروبعد...الاسرائيليةالمواقععلىهجماتبعدةقامواالذينالمجاهدين

وفي"الأردن"..في"الشمالية"الشونةقريةفيالرحيمعبدسكنام489عام

الشونةقريةعلىالظلامجنحفيصهيونيةقوةأغارتم/28/56591

منعلىنسفتهثمالنجار،الرحيمعبدفيهيقيمالذيالمنظوطوقتالشمالية

وقد..الباقونوجرح،الأسرةأفرادمنثلاثةاستشهادعنذلكفأسفر،فيه

الكرامة.مقبرةفيالثلاثةالشهداءدفن

وأسرتههوتسللقدأيضآ"جمزو"أبناءمنوهو"سريةالقادرعبد"محمدوكان

بأمرهم،الإسرائيليالاحتلالقواتفعلمت،لهحاكورةداخلمغارةوسكن

جميعا.فاستشهدوافيهامنعلىالرصاصالقتلةوأطلقالمغارةفطوقت

م7/4891دهمشمجزرة54-

،11/748/91فيالاسرائيليةالكوماندورمنبكتيبةاللد،مدينةدايانموشىاقتحم
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شوارعفيجالجندياأن"البالماخداأعضاءمنشابةوهي،يهودابيننتيفاوتذكر

فتدفقمامن.فيسيكونالمساجدأحديدخلمنبانالصوتمكبرعبرواعدااللد

بعدأنه،إلا،مأمنفيبأنهممعتقدين،دهمشمسجدداخلإلىالعربمئات

مقتلفيتسببتاليدويةبالقنابلبهجومالعربمنمجموعةقامتالاستسلام

عربيا،سجينا08منأكثربقتلالصهاينةفانتقم،الاسرائيليينالجنودبعض

كمااللد،فيالأهاليالمجزرةهذهأرعبتوقد.أيامعشرةلمدة،متعفنةجثثهمبقيت

ألون،إيغالالوسطىالجبهةقائدأطرىوقد.الرملةمدينةفيذاتهالعنفتجلى

الأعظمهوالرملة-اللدهجوموأنجرئبهجومقامأنهإياهبوصفهدايانعلى

أنذاك.تمتالتيالهجماتبينمن

ما-7/4891ا-2االلدمجزرتا-

الاسرائيليالعدوجيشمنقوةدخلت،م4891يوليومنعشرالحاديفي

أوامرهأصدرالذي"دايانلاموشيالقوةهذهيقودوكان"اللد"،مدينةإلى

وهي"يفتاح"قواتففتحت،الشارعفييرىشخصأيعلىالنارياطلاق

ومطلقةبيت،إلىبيتمنمتتنقلة،المارةعلىغزيرةنارأ"البالماح"منلواء

المدينة،وكنيسةمسجدفياللدأهلمنالكثيرونوتجمعهدف.كلعلىالنار

المجزرةهذهحصيلةفكانت،النيرانعليهموأطلقواالإسرائيليونفهاجمهم

قتليومأخرىمجزرةاللدوشهدتالجرحىغيرشهيدآ،25"!.البشعة

علىلىارغامهمالمدينةسكانطردأثناءأبنائهامندا.35".الاسرائيليون

.الأقدامعلىسيرآمغالرتها

م/167/4891حيفاطيرة-مجزرة

لمدة،صامدةالقريةبقيتحيث،الطيرةوحاصرت،الهدنةإسرائيلاخترقت

الرئيسيةالطريقعلىمسيطرةالقريةكانتولماحيفا،سقوطبعدأشهر،ثلاثة

عليها،السيطرةسبيلفي"!الهاغاناهاستخدمتفقدلذاحيفا،-أبيبتلبين

منألقيتالتيالقصاصاتفمن،النفسيةالحربذلكفيبماالوسائلكل

للقرية،البحريةالقواتقصفإلىالاستسلامإلىالأهاليداعيةالطائرات

،م16/7/4891فيالقريةعلىالاستيلاءتمأنإلى،والبريةالجويةوالغارات
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ماسرعانالأشخاصمنمئاتأوعشراتبضعظلاحتلالها،منأياموبعد

وبضعة،والمقعدينوالمكفوفينالشيوخمنمحدودعددالقريةفيوظل.هجروا

إلا،شيخوختهمبسببلهميتعرضوالناليهودأنمعتقدينلخدمتهمأفراد

اللجون.قريةصوببهماتجهت،إسرائيليةحافلةفيوحملوااقتيدوا،أنهم

وجدواحيثلاحقا،يرهملمأحدأأنغيرشخصا،03حواليعددهموكان

لها.يرثىحالةفي،محروقينجميعا

طريقبجانيحقلفيوضعوهماليهودأنالقريةأهاليمنعدةرواياتوتؤكد

حارقا،رصاصاعليهمأطلقواثم،مشتعلةمادةعليهموسكبوا،هشيمقشبه

كانتالتيالسيداتإحدىعادتبهم،الحقلاشتعلعندماجميعا،فاحترقوا

.النجاةاستطاعتالضرير،أخاهاترافق

م1701/4891/المجدلمجزرة-

كاندا..داغزةمدينةمنالشمالإلىكم25تبعدفلسطينيةعربيةمدينةالمجدل

نسمة."00901"سكانهاعدد

الطائراتأغارتم،4891عامأكتوبرمنعشرالسابعفي:المجزرة

استشهدكماأهلها،منكبيرآعددأفقتلت"المجدل"مدينةعلىالاسرائيلية

المدينةشمالإلىقبلمنالتجؤواقدكانواالذينالفلسطينيناللاجئينمنعدد

.الخيامفيوأقاموا

م2151/4891/السبحبئرمدينة-مجزرة

عددبصلبب"البالماخ"تسمىمجموعةوقامت،1-214891-.يوموقعت

فقتلتعليهمالناروأطلقتالجدرانأحدعلى،أسرهمبعدالمدينةسكانمن

منهم.12

م/92014891/الدوايمةمجزرة-

".."الخليلمدينةغربكيلومترآ24بعدعلىفلسطينيةعربيةقريةالدوايمة

شخص.371"."م4591عامسكانهاعددكان

،م/28/014891ليلمنتصفقبلعشرةالحاليةالساعةفي:المجزرة
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رهيبةمجزرةبارتحاب،ئيليالاسراليحي""لمنظمةالتابعة98""الكتيبةقامت

إلى،الكتمانطيالمجزرةهذهتفاصيلظلتوقد".."الدوايمةقريةسكانضد

شهرخلالئيليةالإسرا("حداشوتصحيفةمراسلةمرةلأولعنهاكشفتأن

.م4891سبتمبرعام

"،دايان"موشيهبقيادة"98"الكتيبةضمنالاسرائيليةالفرقجاءتفقد

ثلاثإلىالمصفحاتتوزعتثم،الغربيةجهتهامنالبدايةفيالقريةوهاجمت

الجنوبية،نحووالثانية،للقريةالشماليةالجهةنحواتجهتالأولى:مجموعات

عمليةبدأتثم..مفتوحةالشرقيةالجهةوتركت،الغربيالطرفنحووالثالثة

مأكانصغيرأ،وجدوهمنلكلوقتلمنزلآ،منزلأالمنانلوتفتيشالنارإطلاق

والنصفالعاشرةالساعةوفيالمختار،بيتنسفواثم،امرأةأمشيخآ،كبيرأ

منبالقربالاسرائيليةالمصفحاتمرتام،/93/01489يومصباحمن

يستعدونمسنأ75""حواليداخلهفيوكان،القريةفي"الدراويش"مسجد

ساعاتوفي.الرشاشةبالمدافعجميعآبقتلهمالاسرائيليونفقامهالصلاةلأداء

اختبأالتيلماالزاغ"طورالكبيرةالمغارةالمهاجمةالقواتاكتشفالظهربعد

جميعآوحصدواالنيرانعليهمفأطلقت،عائلة35"داعنيزيدماداخلهافي

الليلساعاتوفيمنها..القتلةأخرجهمأنبعدالمغارةمدخلعندوقتلوا

بينما،والملابسالطعامبعضلياخذوامنازلهمإلىالقريةسكانبعضتسلل

جثثجمعتموقد..القريةإلىعائدآيضبطمنكلقتلإلىالاسراثيليونعمد

..والرجالوالنساءوالأطفالالشيوخمنشهيدأ058ء"بلغتالتيالضحايا

إلىلجؤواقدكانواالن!ينالمجاورةالقرىأبناءمنالضحايامنالعديدوكان

أبيدتوقد..الاسرائيليونالغزاةأيديفيقراهمسقوطبعدالدوايمة"داقرية

دا،العامريجودة"إبراهيموأسرة!االعامريدامحمودأسرةمنها،الأسربعض

وفي..مهجورةآبارفيوإلقائهاالضحاياجثثحملعلىالأسرىآلقتلةوأجبر

فيهاوأضرمواجثثهمجمعواثمأشخاصعدةالاسرائيليونقتلالقريةسوق

،المجزرةهذهنفذواالذينالعدوجنودأحدوصفوقد..تفحمتحتىالنيران

،والأطفالوالنساءالذكورمنعربيا00رو.نحوقتل"لقد:بقولهشاهدهما

أمروقد،قتلىبلامنزلثمةيكنولم،بالعصيرلوسهمبتكسيرالأطفالوقتل

رأسيهما".علىالبيتوفجر،بيتفيعجوزينامرأتينبوضعالضباطأحد
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أطلقثم""الدوايمةقريةمنامرأةاغتصببانهالقتلةالجنودأحدويتباهى

رضيع،طفليديهاوعلىالقريةنساءإحدىاستخدمتوقدعليها..النار

النارعليهاأطلقواالأمرنهايةوفي،يأكلونالجنودكانحيثالمكانتنظيففي

فقتلوهما.الرضيعطفلهاوعلى

م92/01/4891الصفصاف-مجزرة

"19".سكانهاعددكانصفد"..قضاءفيفلسطينيةعربيةقريةالصفصاف

.أشخاص

وأخذوا،""الصفصافقريةإلىئيليونالاسرادخل،م4891عامفي:المجزرة

عليهمأطلقواثمبئر،إلىواقتادوهم،بحبلوربطوهمأهلها،منرجلأ"52"

ثلاثةوقعتثم،الرحمةالنساءناشدتهموقد..عشرةمنهمفاستشهدالنار،

فتياتأربعوقتلوا،القتلةاغتصبهاسنة14عمرهافتاة..اغتصابحوادث

.أخريات

م/03014891/عيلبون-مجزرة

م4891عامسكانهاعددكان""طبريةقضاءفيفلسطينيةعربيةقريةعيلبون

نسمة.55""

بتاريخالاسرائيليالاحتلالقبضةفي"عيلبون"قريةوقعت:المجزرة

ووحدة)عوديد(والتاسعالسابعاللواءاناحتلهاحيث،م/03/014891

احتلال(وبعدشبيجل)ولواء()جولانيللواءتابعةمشاةوسريةمصفحة

بينمنوكان،منهمشابأ)14(وقتلواسكانهاالاسرائيليونجمعالقرية

"عيلبون"إلىلجأقدكان""حطينقريةمنوهوأسعد،(خالدمحمد"الشهداء

!آلمدافنفيالشهيدهذادفنوقد،حطينسقوطعندم/176/4891في

بينتمييزدونالقبرجمعهمفقدالحياةجمعتهموكما،المسيحيين"زريق

ومسيحي.مسلم
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م91دا0301/8/الحولةمجزرة62-

"."الحولةبحيرةعندفلسطينيةعربيةقريةالحولة

جيشلط"كرميلي"فرقةاحتلت،م4891عامكتوبرمنالثلاثينفي:المجزرة

الفرقةأمرباعمالالقائموكان،مقاومةبدون"الحولة"قرية،ئيليالإسراالعدو

ظلواالذينمنمواطنآ07""حواليبجمعشلوموكأ"قام.لهيس".!شلوموهو

التالى،اليومفيآخرضابطمعشلومو""قامثم،الساحاتإحدىفي،القريةفي

لكنه،المحاكمةإلىلهيس"داشلومووفبم..البيوتفجرواثمهولاء،كلبقتل

.!!!عنهبالافراجالدولةرئيسمنكتابأتسلم،السجنيدخلأنقبل

م/03014891/صالحةمجزرة63-

برفعاستسلمتالتيصالحةقريةفينجدهالصهاينةوحشيةعلىآخرمثال

خلالهاقتلوارهيبةمذبحةبارتكابوقامواالجنودودخلهاالبيضاءالأعلام

.وامرأةرجلا07حوالي

منوخرجت،بالقوةأذانهنمنالنساءأقراطانتزاعتمبرعمكفرقريةوفي

سعسعقريتيفيحدثذلكومثل،الآذانشحماتمنقطعالمنزوعةالأقراط

واحد.بيتداخلحشرواأنبعدشخصا49نسفتمحيث،وصالحة

م/31014891/الأسدوديرالبعينةمجزرة64-

الطريقمنالشمالإلىتقعان،فلسطينيتانعربيتانقريتانالأسدوديرالبعينة

"صفد"."عكا"بيربطالذيالرنيسي

صباحأ،العاشرةالساعة،م4891عامكتوبرمنوالثلاثينالحادياليومفي:المجزرة

بتجميعوقامت(والبعنةالدير)قريتيإلىالإسرائيليالعدوجيشمنوحدةدخلت

بالانهاكوالشيوخالأطفالأصيبالعصروقتوبحلول،القريتينبينحقلفيالسكان

الوحدةجنودمنالانمنالشباببعضوطلبالماء،إلىالحاجةأشدفيوكانواالشديد

والنساءوالأطفالالشيوخرمقليسدوا،قريبةبئرمنالماءبعضلاحضارالمعادية

سنة()23ذباحمحمدصبحيهما:(الأسد)ديرقريةمنشابانالمهمةلهذهواستعد

العبدمحمدعليهما:()البعنةقريةمنوشابان(سنة)27العيسىعلياللىعبدوأحمد

الماءلإحضارالأربعةالشبابهرلاءوذهب،(سنة25)فرهودإلياسوحنا(سنةا)7
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.!!جميعأفقتلوهمالنارعليهماطلقواالإسرائيليينالقتلةلأن،يعودوالملكنهم

م/2114891/المواسيعربمجزرة6-

كلفيتنتشرمنازلهمكانت..الفلسطينيةالعربيةالقبائلإحدىالمواسيعرب

صفد.-وقضاءطبريةوقضاء--عكاقضاءمن

بتهمة،المواسيشبابعلىالقبضالاسرائيليالاحتلالقواتألقت:المجزرة

شابأ.""16الشبابهؤلاءعددوكانالانقاذ،جيشمعتعاونهم

هذهالمؤرخينبعضتناسىوقدم،/2/114891بتاريخالمجزرةوقعت

.الأخرىالمجازربعضمنبشاعةاشدأنهامعأهملوها،بل،المجزرة

منطقةفيعشرالستةالمواسيشبابالاسرائيليالاحتلالقواتجمعت

إلىجثثهمئقلتثم،هناكوقتلوا"عيلبون"،أراضيإلىسيقواثم"ممليا"

الشهداءبينمنوكان..جماعيبشكلفيهاووضعواناطف""بيتحفرة

وبعد"،سودي"أبوواسمهبالموتوتظاهر،جسمهفيطلقاتبعدةأصيبرجل

،حدثماذالترىالقواز""زهيةواسمهاالبدوياتإحدىتقدمتالقتلةذهاب

تماثلأنإلىوأسعفتهفحملته،يتحركمازال"سودي"أبوالرجلهذافوجدت

مقبرةإلىالمواسينقلهمفقدالشهداءأما،بحياتهناجيأالبلادفغادرللشفاء،

وهم:،المجزرةهذهشهداءمعظمعرفناولقد"عيلبون"،فيالمواسي

أرشيدحمودعطيةا-

النادرحسنأحمد2

طهحسنباير3-

ارشيدعطيةمقبل4-

عيساتأسعدنايف5-

وحشقاسمحسين6-

قاسممحمدسعيد7-

قاسممحمدأسعدور

حمدإبراهيمحسينعطيةمحمد9-

ارشيداللهعبدصالح12-

النادرعبدهخالد13-

النادرحسين14.محمد

147

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


67

م/114891ء/الكروممجدمجزوة66+

كان."عكا".مدينةشرقيكم18بعدعلى،فلسطينيةعربيةقريةالكروممجد

نسمة."0041"سكانهاعدد

العدوجيشمنوحدةأمرت،م4891عامنوفمبرمنالخامسفي:المجزرة

منوطلبت،القريةمركزفيبالتجمع"الكروم!مجدقريةسكانالاسرائيلي

:المختارفقال،دقيقة25خلالالقريةفيالتيالأسلحةكلتجمعأنالمختار

أكثرسيستغرقالسلاحهذاعنالتفتيشوأن،القريةفيبقيسلاحعنلاأعرف

تمشيطأثناءوفي،شبانخمسةالعدوجنودأعدمذلكأعقابوفي،دقيقة25من

وامرأتين.آخرينشابينقتلواالقرية

م31/12/4891جيزمجزرة-

الرملة.فلسطينيةعربيةقريةجيز

وطفلأامرأةفقتلوا،م4891عام"جيز"قريةالاسرائيليوندخل:المجزرة

القرية.أهلمنآخرينشخصأ"11"أيضأوقتلوا،رضيعأ
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والعنصريةالعرقيبالتطهيراليهودبعضاعترافات

اطلعواأوشاهدواالذيناليهودبعضبدأعقودخمسةعلىزادطويلصمتبعد

وقكلالعرقيالتطهيرعنبلالمذابحعنفقطليسبالكتابةفلسطينفيحدثماعلى

العرقيالتطهير)كتابالكتبأحدثومنوشبابوأطفالونساءشيوخمنالبشر

بابي(يلاناحةناعهه،!د

كتابهفيحيفابجامعةالسياسيةالعلومأستاذبابهإبلانالاسرائيليالمؤرخيعرض

الفلسطينيةالدراساتمؤسسةعنموخراصدروالذي"فلسطينفيالعرقي"التطهير

المنظماتذلكوقبل4891عاممنذإسرائيلمارستهاالتيالعرقيالتطهيرلعمليات

التهجيرعملياتأكبرمنالمؤلفيعتبرهاوالتي،الفلسطينيالشعببحقالصهيونية

الفلسطينيةالقرىوتدميرالتهجيرعملياتخضعتثم،الحديثالتاريخفيالقسري

عنهاأفرجأرشيفيةلموادومراجعةعلميبحثعلىاعتمادابابهولكن،مثهجيلطمس

الاسرائيلية.للممارساتالأهميةوبالغةجديدةروايةقدممؤخرا

وضعتالصهيونيةالقيادةبأنأرشيفيةوثائقإلىاستنادابابهإيلانيقول

منصهيونياقائداعشرأحدمنلجنةتديرهاشاملةخطةإسرائيلدولةقيامقبيل

الفلسطينيالوجودلتصفيةغوريونبنرأسهمعلىالعسكريينوالضباطالسياسيين

لإنجاحهاوضعومعقدةواسعةمنهجيةأعمالاالخطةوشملت،فلسطينفينهائيا

نطاقعلىالرعبإثارةمثل،الصهيونيةالحركةيديتحتالمتاحةالامكانياتكل

البيوتوهدم،والبضائعالمنازلوحرق،السكانيةالمراكزوقصفومحاصرة،واسع

عرقي،تطهيربانهاتوصفأنيمكنممارساتأنهامفادهانتيجةإلىويصل،والمنشآت

العرقي.للتطهيرالدوليالقانونتعريفحرفياالممارساتهذهعلىينطبقوأنه

هوالدوليالقانونعليهايعاقبالانسانيةضدجريمةيعتبرالذيالعرقيفالتطهير

لمجموعةمنهجيةإزالةإلىتهدفالأشخاصمنمعينةمجموعةلدىمحددةسياسة

السياسةهذهوتتضمن،قوميأوعرقيأودينيأساسعلىمعينةأرضعلىأخرى

الممكنة،الوسائلبكلتنفيذهاويتم،عسكريةبعملياتمرتبطةتكونماوغالبا،العنف

الدولي.والقانونالانسانلحقوقانتهاكعلىوتنطوي،الابادةإلىالتمييزمن

الخارجيةوزارةعليهتوافقوالذيالعرقيللتطهيرالعلميالتعريفوهذا

تعتبرهاالتيالمعتقداتأنكما،الاسرائيليةالممارساتعلىمنطبقايبدوالأميركية
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فلسطينفيأقامممناليهودغيركلتعتبرأعمالهاتحكممرجعيةالصهيونيةالحركة

".إسرائيل"أرضمنطردهيجبغريباالرومانيالعصرمنذ

مبكراجرتأنهكيف،إسرائيليةوأرشيفيةشفويةرواياتإلىاستنادابابهويعرض

استخباريةبجهودتبنىالبياناتقواعدوظلت،الفلسطينيةللقرىشاملةمسحعمليات

القرىتدخلالاسرائيليةالقواتكانت4891عاموبعد،طويلةوتجسسيةميدانية

وأالوطنيةبالحركاتعلاقةعلىكانأنهعليهالتعرفيجريومنالناسجميعوتجمع

فورا.إعدامهيجريلبنانإلىسافرالمثالسبيلعلىبأنهوشايةمجردحتى

يقول،يادينيغئيلوهو،المرحلةتلكنشطاءلأحدشهادةهناالمؤلفويعرض

مكنتفلسطينيةقريةكلفييجريكانبماوالتفصيليةالدقيقةالمعرفةإنفيها

منالعربالفلسطينيينلدىيكنلمبأنهالاستنتاجمنالصهيونيةالعسكريةالقيادة

فيالعرقيللتطهيروالجديةالفعليةالعملياتهذهبدأتوقد،الصحيحالتنظيمينظمهم

مجموعمن75%حواليتشكلالفلسطينييننسبةوكانت4791عامأواخرفيفلسطين

9%.0حواليتساوي1791عامكانتبأنهاعلماالسكان

الفلسطينيينمن85%منكئركان9491العاموأوالو4891عامأواخروفي

3002عامبدايةفيأنهالتقديراتوتشير،هجرواقدإسرائيلد!ولةصارفيماالمقيمين

فلسطيني.لاجعملايين7منأكثرهناككان

تواصلتوقد4891عامالمحتلةالأراضيفيوالتهجيرالقتلعملياتتتوقفلم

:الفترةهذهفيووقعتالمؤلفيذكرهاالتيالمجازرأمثلةومن،التاليالعامطوال

برعموكفروإقرت،السمنيةوعرب،عرابةووادي،حناودير،القاسيودير،الدوايمة

.إيلاتاسمهاصارالتيرشراشوأم،والغابسية

ثمانيةحوالي9491عامالاسرائيليةالسجونفيالفلسطينيينالمعتقلينعددوكان

الانسانية،الحياةتتطلبهماأبسطإلىتفتقراعتقالمعسكراتفيوضعوا،معتقلآلاف

كانوافقدحالا،أحسنيعتقلواولميهجروالمالذينالفسلطينيينحياةتكنولم

.ومتكررةومنهجيةواسعةلانتهاكاتيتعرضون
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أع*ولش!33!3

عءثي5ث!+حرأص!

لاح5وو3ث!*أمره
د!دأول3أ+3للاال!
)51155،!?ء،ةاء88018..88ء!38"680*أ*ءأء!04ءاء

+،80أ!ءأةةء!"ةة108،!!.ه

::.115105ل!13سال!!"

!ا.---3!-.أء

!-؟كأ،،"ء،!--

151

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ح+"حأول"،س!3!د!ء)ح!+أآه4!س!اءولأ،3لا!اول،1"عمه!!كتابمنالمنتقاهالصوربعض

وغيرالنظاميةالجيوشيعدوناليهودكانأمرهممنغفلةفيالعربكانعندما

والتشريدالقتلبمهامللقيامالنظامية

سى!س!ولهر"*".اليح!ما"سه"
.سىهممممهع!-"اي!ا*ه!

بها(قاموامذبحةكمترىلكيالجدولانظر)الأرجونعصابةهذه
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ه!)هأولكع!لمك!2!8لل!4عكا"3مد"؟04"ط!أ)2هـأ+!

بألسنتهماعترافأاليهودبهقامماهذا

العربمناليهودغيرمعالتعاملفيالتوراتيالنصتذكر
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قتلواأوالعربأهلهاشردأنبعدحيفاقربالطنطورةقريةمنبقيماهذا

ولء-د!ي!مم3!!ى!ع8-!ر3أمح!لاآمه؟6*-87"*،!"*؟.4.6"ول
8ء،أ-،3ع!ء!ءمه!أولأ"!ي

مسيحية(فلسطينية)قريةاقرتقريةكانتهذه

.101ا!لاأاأدء59لما34أ4أولا+؟؟.ك!لاأ،3أ15،*ط،ه"3اح.518؟،ء168،ولزور53أء؟

الا(1؟فهاكاذ.،3ا،،*ظ.ول3ظاءح!*عثهءاز،1،يه!لاول!.،5!أفى48
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اقرتقريةمنبقيماهذا

+اأ،لأفى،اع!طط"ء،ع!ع)1!"،3أ،مملاا؟،إدههرهل3أ"+؟3ط؟1،.+،اأ)*!111(1حي

ص؟-في3أأ!اثاما،5أ،31أأ15)*لأ

اليهودتدفقعلىالغربوكلاسرائيلعملتالأصليينالسكانمحلاليهودليحل

لهمالرحمةغطاءعبرمنهمالتخلصبعدأرضنافي

أ+يلأ!5ءك!مهوللمأث!5+أ،عهي!!8لا،م!ي!*ولاث!.حه3أه.هة61لا،

ا.!لإ)ةسيل!5؟1551*أس!"،5!!5ك!"لم5!وللدن!+!153؟اكالا+؟101،لالأ
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وأحفادهمأحباوهموأينالآنهؤلاءأيننفسهمناواحدكلليسال

001.."أ:*اااد.11؟ا،-ا!3،!،-8111.1ا!أ!اا*.؟ا"اا118)ا*آغ*ا1182.+")1،اا؟"ا1021د.،.ص".

01.لم!01111111،1"3ا"ا011،1110111،اا*.111011!18!،11ا"ا"أأ.

كلطاولةعلىتوضعأنيجبالعجوزوزوجتهالفلميمطينيالشيخهذاصورة

عنهالتناظحقهمنليسالعودةحقأنيومياليتذكرعربيوض

553""*ح!لاأ"عم5م!عمحماا!يكا!،4!ها"!*ت*
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!ء

قىمحشص*!*!!

ص!قي

33ا"طأ،ا،أ18الأ!ء!ط"ه1534"،أع2!امم!أ!ول!،1،،+؟151،لا،!!؟!).،.!!61"

133+لخهنعاظ.أ11511ا!يم3"آاا-ك!ثي

السياراتركوبعلىأجبرواالفلاحونهؤلاء

مشيأالرحيلعلىأجبرسيارةيجدلمومن
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!هر

.ور-ع!

محؤ+،

3كهكل!*كاط!ط!ء53أل!368،هـءع،

الأقدامعلىمشيأهربوااللاجئينآلاف

قيطص

ء!-كا-!

كا.!؟!لا

كاكا!ز
-طر.-كا!ء*ء--طا

،3!؟..ىبرءمحلألأ---؟لى

!بر*!-

!بمبرنلآ*3!،--

ى؟!*غير
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س!ط!!همر!!!ا"م!**ا.!ا--ا13*ة*"+"ا،.صاا+أ؟8لهءبهلأأ

ع!اصالعه!س!.،.حملا*-!+(؟ك!ول"4"ل!،ثا*،*8

إلىليذهبالبحرفيبهورمي()قاربالخشبمنبقاياعلىوضعالمتبقيوالقسم

المجهول
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!!ا،لما+ه-8-!ه"هكىعههمه-كصى!!ه
(0011،-.3."ا!ا"\18+-اكهجم!"صى!"هه-!ء!يم!س

الرجالذبحبعدالفلسطينيينمنمجموعة

توراتيتعريفوهوالعاشرةبلغمنهواليهودبتعريفالعربيالرجل*
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3!د6لم+عول51أثما+لا،أع!ء3!حلاهمول4ع4لا!3ول4لاث!43ع"ع04ءث!4)0طأ8

أ!مولأأول3)ع-!لأش

أبيبتلإلىعنوةيساقوقالذينالعربالرجالبعض

161
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"!ا.ح!ع"ول5ول؟ءأ++ءا-ولناش،"حثيا،113ث!13ع*م5ما"!ا11؟؟2اةالأ34م،)ا+91لمه7،

"لا\عءع!+وللمهلمحلال!م!ول3اثاسث!ث!4ء!أ؟ع+ح!،كا!هء"ا"ع

نائمونوالعربهنالهيخططوعديدةعددهبكل-الهاجاناهمركز

161
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)أ!"3هلمح!3،،ء؟!م!،حقىناللةص

بالسكانحلماذادخولهمبعدوانظردخولهمقبلهذا
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\*ا!مه"،!مأ!!*هم!لاول،،5ءجم!كل!

الأردنفيالبقعةمخيمإلىاللاجئينأحد
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ثلا!؟ل!-!هة!ولى!دحمء3اولى،اأ41مع؟ا*3113!ها.،512*ف!أع،!"أ(1(130يا،-،،!،.ا.،!

هآ(مح!علا*"*!!"له"لهلم3ء"ال!؟6عا"؟أله9"38ظاأ؟؟،1،9؟*أ

الباردنهرمخيم
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حم!-
ش"
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--ءلاجمهـكا-حع!ىء-*إء!كا--*مح!-!ي.-جمل!!ه:..!!لآ-ح

.10.111فاااا!اا(ع،!فىلما"!)ني3ه"ولهكالا*اول"لما2ثاظ!9لمل!،أف!

يافاقربسلمةقريةفيعليهااستولواأنبعدالمقبرة

الكتابصورهناالى
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ياسينديرمذبحة

صهيونتانعسكريتانمنظمتانارتكبتهاالتي4891(ابريل)نيسانمنالتاسعفي

،العزلالقريةأهاليمنعربيأ026زهاءضحيتهاراحوقدوشتيرنالآرجونهما

العربيالشعبضدالتنكيلانواعشتىباقترافقامتالقريةعلىالاستيلاءوبعد

عليهمالناروأطلقواالحائطصوبالقريةأهاليمنالعشراتأوقفواحيثالفلسطيني

من53بنحووألقتالعرببعضضدتشويةبعملياتالصهيونيةالقواتقامتكما

القديمة.المدينةسوروراءالأحياءالأطفال

رينيرجاكبيان

الأحمرللصليبالدوليةللجنةالرنيسيالمملر

العربمنهاتفيةمكالمةأستقبلتالظهر،بعد،/نيسانأبريل01،السبت"يوم

القريةفيالعربالمدنيونالسكانذبححيثياسينديرإلىحالاللذهابيستجدونني

بالكامل.
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.القدسقربالواقع،القطاعهذايحمونالارجونعصابةمنمتطزفينبانعقمت

هذهحولشلضيعرفونلابأئهمقالواالعائمالهاجاناعامومقراليهوديةالوكالة

الارجون.منطقةإختراقاحدلأييستحيلبائهذلكعلىوعلاوةالمسالة

الىذهبتإذالهالتعرضالممكنللخطرالمسألةهذهفيأشتركلابانمنيطلبواوقد

سيحدثلمامسووليةأىتحمليرفضونلكئهميساعدونيلنأنهمفقطليس.هناك

سيئةاليهوديةالوكالةتلكحالا،هناكالىأذهبسوفبأئنيأجبتلي.بالتكيد

عنمسؤولةوالوكالةاليهودأياديتحتالتيالاقاليمعلىسلطتهاتمارسالسمعة

الحدود.تلكضمنالعملفيحريتي

لتلكالوصوليستحيلاليهوددعمبدون.أعملأنيمكنماأعرفلاأنا،الحقيقةفي

منيطلبتالمستشفياتأحدمنيهوديةممرضةبانتذكرفجأةتفكير،بعد.القرية

الإتصاليمكننيبأنةوقالتبها،الخاصالهاتفرقمأعطتنيوهناكالىخذها7أن

أخبرتني.بالحالةوأخبرتهاالمساءمنمتاخروقتفيبهاأتصلت.الضرورةعندبها

صباحاالشابعةالشاعةؤالتالياليومفيعليهأتفقناموقعفيأكونأنيجببأنني

.هناكسيكونالذيالشخصبسيارتيوللأخذ

شخصهناككان،عليهالمتفقالموقعوفيالمحددةالساعةتمامفيالتالياليومفي

بإستمرار.السياقةمنيوطلبسيارتيإلىقفز،جيبةفيبمسذسلكن،المدنيةبالملابس

لنبانىلىأعترفلكته،ياسينديرإلىبالطريقتعريفيعلىوافق،طلبيعليبناء

تركت،القدسحدودمنخرجت.لوحديتركنيولىذلكمنأكثرعملعلىيقدر

الطريقمعمتقاطعطريقفيومشيتالأخيرالعسكريوالموقعالرئيسيالطريق

.مسلحانجنديانأوقفنيجداقريبا.الرئيسي

أحدهماأفهمنيثئم.الجسمانيللتفتيشالسيارةأتركأنيجبأنهمنهمافهمت

لكن،الفرنسيةولاالانجليزيةيفهملاكان،بيذيأخذالآخرلكنو.لديهسجينبأنئن

لكونةالأحمر،الصليبمنمندوببرريةسعيدأنهأخبرنيتماما.فهمتهبالألمانية

الأحمرالصليببعثةإلىبحياتهيدينوهوألمانيافيلليهودمعسكرفيسابقاسجينا

أطلبه.شئأييعملسوفوبأئهلهأخمنأكئربأنيقال.حياتهلأنقاذتدخلتالتي

ياسين.ليرإلىلنذهب

علىللحصولطويلأوقتأننتظرأنيجب،القريةمنمتر005لمسافةوصلنا

يحاولمزةكلفيالعربيالجانبمنالنارإطلاقأحتمالهناككان.للأقترابرخصة
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فيراغبينيبدونلاالارجونرجالكانواليهوديللقطاعالطريقعبورماخى

لهقلت.غريبةقاسيةباردةنظرةذاتعيونهالارجونأحدوصلأخيرا.الأمر!مير

الموتى.وأعيدالجرحىأساعدأنأريد.للتحقيققادمألستوأنسانيةبعثةفيأنا

تلك.رسميةبعثةفيفاناولذاجنيفأتفاقيةاليهودوقعلقدذلك،علىعلاوة

نأنهائيبشكلأدركأنمنيطلبالذيالضابطهذاغضبأثارتالأخيرةالعبارة

اليهودية.الوكالةحتىولا،غيرهمأحدولاهناالسيطرةلهمنوحدهمهمالإرجون

يمكننيأنةالضابطأخبرنيذلكبعد...فتدخلالمرتفعةالأصوا!سمعالدليل

القريةهذهقضةلىروي.اخاصةامسؤوليتيعلىولكنمناسبأنةأعتقدماكلفعل

معجيدهبتفاهمويعيشونمسلحينغيردائماكانوا،عربي004حوالييسكنهاالتي

بمكبراتوأمرواساعة24قبلوصلواالارجون،لروايتةطبقا.حولهمالذيناليهود

قبلالأنتظارمندقيقة15بعد.والاستسلامالمبانيكللإخلاءالسكانكافةالصوت

ذلكوبعدللأسرأخذهمتموأستسلمواالحزينينالناسمنبعضالأوامر.تنفيذ

الذيالمصيرمنعانواالأوامرتطعلمالتيالبقية.العربيةالخطوطنحوأطلقوا

سيدفنونالذينالقتلىمنقليلعددفقطفهناكيبالغأنيجبأحدلالكنإستحفوا.

هناكليسلكن،معيآخذهاأنيمكنفأنة،جثثوجدتفإذا.القريةتطفيريتمحالما

.مصابونبالتأكيد

إسعافسيارةلإيجادالقدسإلىأعودأنقررت.بقشعريرةأصابتنيالحكايةهذه

العربية.الجهةمنالنارأطلاقتوقفوقدالقريةالىبقافلتيوصلتوبعدها.وشاحنة

منالمراهقونوحتىالصغارفيهمبماالئىموخدعسكريلباسفياليهودقؤات

والسكاكين،والقنابل،والرشاشات،بالمسذساتكثيفبشكلمسفحين،ونساءرجال

عيونلهاصغيرةشابة.أياديهمفييحملونهاوهمداميةزالتماوهيأيضاالكبيرة

بطولة.كوسامالسكينتحملوهىبالدميقطرزالماوهوسلاحهارأيت،أجرامية

جدا.مرصىبشكلالمهمةأنجزبالتأكيدالذيالتطفيرفريقهوهذا

إلىموجهينبييحيطونجنود01حواليهناككان.المبانيأحددخولحاولت

هنا.إلىالجثثيجلبونسوفأنهمقال.المكاندخولمنمنعنيالضابط.أسلحتهم

جراءمنبهأشعرالذيالسوءمدىعنالمجرمينلهولاءعبرتوأعصابيتوترتلقد

البناية.ودخلتبييحيطونالذيندفعتوأحتملأعدلمأننيوتصرفاتهم
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الثائيةفي.فارغةوكانتالمكانتعموالفوضىبالكاملمظلمةالأولىالغرفةكانت

كان.الباردةالجثثبعض،الحطامأنواعوباقيالمحطموالأثاثالأغطيةبينوجدت

بالسكاكين.عليهمأجهزواليدويةالقنابلوالرشاشاتمنبدفعاترشهمتمقد

مثلشيئأسمعت،الغرفةأترككنتعندمالكن،التاليةالغرفةفينفسهالشيءكان

دافئة.زالتماصغيرةقدمهناككانالباردةالجثثبين،مكانكلفيبحثتالتنهد.

أردتحية.زالتمالكن،بقنبلةبالغةأصابةمصابة،سنوات01عمرهاطفلةهي

الثمينةغنيمتيوأخذتجانبادفعتة.البابأغلقومنعنيالضابطلكنمعيأخذها

الدليل.حمايةتحت

ماأقربفيبالعودةلهاالطلبمعالمكانتركتالمحضلةالإسعافسيارات

يجبأنهقررت،مباشرةبشكلمهاجمتيعلىتتجاسرلمالقؤاتهذهولأن.يمكن

الاستمرار.

البيتإلىذهبتثثم.الشاحنةالىالبيتهذامنالجثثلتحميلالأوامرأعطيت

وجدتيتكرر.الفظيعالمشهدذلككانمكانكلفي.العملواصلتوهكذاالمجاور

بدونأختفت،السنكبيرةجدةمنهماواحدة،إمرأتين،حيينزالامافقطشخصين

الأقل.علىساعة24لمدةحركة

لكنأحياء،زالواماثلاثةهربوا،05حوالي.القريةفيشخص004هناككان

جديرنحوعلىمطيعةالقؤةهذهأنالملاحظمنالأوامر،علىبناءذبحتالبقية

."الأوامرتنفيذفيبالاعجاب

أستطاعتهملعدمووتجخهماليهوديةالوكالةواجهحيثالقدسإلىعادرينير

المذبحة.هذةعنمسؤولينمسفحينلىامرأةرجل015علىالسيطرة

بعدأنهفقطأخبرتهملكن،رأيتماحولشيئآأقللم.العربلررية"ذهبت

وأأعملأنيمكنماوسألتالموتىمنعددآهناكأنالقريةإلىأوليةسريعةزيارة

بعملوعدتلاحقا.تمييزةيسهلمناسبمكانفيأدفنهمأنمنيطلبواأدفنهم.أين

وحاولوا.جداسلضمزاجفيالارجونمسلحوكان،ياسينديرإلىعودتيوعندذلك

وقبلالقتلىعددرأيتأنبعدالأصرارهذالماذاوفهمتالقريةمنالاقترابمنمنعي

أستمربأنبحزمطلبت.الرئيسيالشارععلىوضعتالتيالأجسامحالةشيءكل

قبربحفربدأوا،المناقشةبعضبعد.ليمساعدتهمعلىوأصررتالقتلىدفنبعملية

أصراقلهمليس،الموتىهويةفيالتحقيقالمستحيلمنكان.صغيرةحديقةفيكبير
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التقريبي.والعمرأوصافهمبدقةكتبتلكئي،ثبوتية

مكانهم.الهاجاناأخذتوالموقعمنإختفواالارجونرجالكانيومينوبعد

الهواءفيإحترامأوحشمةبدونالأجسامكومتحيثمختلفةأماكنإكتشفنا

الطلق.

.ومساعدهالإرجونقائدهم.المدنيةالملابسفيمحترمانرجلانمكتبيفيظهر

كلعلىحصلتأنيعلىينصبيانهو.عليهالتوقيعمنييطلبوننضىمعهمكان

لي.أعطيتالتيللمساعدةأشكرهموأنامهمتيلإنجازالمطلوبةالمساعدة

نأعلييجببحياتيأهتخ!كنتإذابأنيأخبرونيوقد،البيانبمناقشةأترذدلم

."فوراأوقع

تلفيأيامبضعبعد.التوقيعرينيررفضفقد،للحقيقةمناقضالبيانأنوحيث

لبعضالأحمرالصليبمساعدةوطلبانفسهماالرجلانمنهإقتربأئةرينيرقال،أبيب

الارجون.جنودمن

بر!--3كا.ءرر

-كا!07حح!

!!!بة!،"؟ء،-ص

كاكاكا،"سب!-،4ؤ/

كأ\:س!+،ءلأبر-/؟،تحهلأش!ف!!؟4!+!،*؟"ف

2!يثصط!-":!،!عتلأ*دط:،؟،،-!؟!.اة-!لأ.لم!!ممد--كأل!
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7691-9491منلمجازرا

مذكراته(لطجاءتكماالاسرائيليةالأردنيةالهدنةضباطأحد)شهادة

الهدنهضابطمذكراتقوردتكما48حرببعدوالتدميرالمذابح

هاكوز()محمد

أهميةذاتحوادثوقوعدونمنهالأولالربعمضىوقدم5691عامإستقبلنا

تعريببنبأوالأجنبيالعربيالعالمانفوجىءعندماحصلالذيالهامالحدثسوى

وعزلالمعظمالحسينالملكالجلالةصاحبحضرةقبلمنالأردنيالجيشقيادة

وبعد،السنةتلكمن/شباط92يومالانجليزالضباطوبعضكلوب..بجالفريق

الذيالعربيةالبلادأنحاءجميعفيالعربلهابتهجالذيالتعريبمنقصيرةفترة

الحسينقامالعظمىبريطانيالسياسةكبيرةصدمةالبريطانيةالصحفاعتبرته

الماليةبالمساعداتالأردنيالجيشلتزويدالشقيقةالعربيةالدولمعبالاتصالفورآ

المساعداتبتقديمالشقيقةالدولتعهدتوقد،بريطانياتقدمهاكانتالتيوالعسكرية

إتفاقيةعقدتحيثالقاهرةإلىحكومتهرئيسمعالحسينفتوجه،بلغتمهما

فيماالأردنإلىوالرجالالمالمنالمساعداتبتقديمالمصريةالجمهوريةتلزمعسكرية

السعوديةالعربيةالمملكةبزيارةجلالتهوقام،إسرائيلمنهجومأيإلىتعرضتإذا

الدولهذهتعهدتالاتفاقياتهذهوبموجب،السوريةالجهوريةمعإتفاقيةوعقد

وهيالثانيةالخطوةوكانت،وتقويتهالأردنيالجيشعلىبالانفاقالثلاثالعربية

بادىءوفي،الأردنمعالعسكريةالاتفاقيةعلىالموقعةالدولهذهجيوشقيادةتوحيد

لوضعتمهيدأالأردنيالجيشقيادةفيالمصريينالضباطبعضتعيينجرىالأمر

أرسلتالفوروعلى،الأربعالعربيةالدوللجيوشالقيادةلتوحيدالكاملةالخطط

إعتداءأيلمجابهةوالزرقاءالمفرقفيتمركزتجيشهامنكتيبةالسوريةالحكومة

الأراضيفيرابطكاملألواءأالسعوديةالعربيةالمملكةأرسلتكما،إسرائيلمن

الذينالقادةبعضبإرسالفاكتفتمصرأما،السلطمدينةمنبالقربالأردنية

الثلاثةتتجاوزلممدةوخلال،المشتركةالقيادةفيالجديدالتنسيقعملإليهمعهد

يكونلاأنالأردنخشيتتطورأالدوليةوالسياسيةالمحليةالسياسةتطورتأشهر

التحالفعنستنجمالتيالجديدةالأوضاعمنتتخوفإسرائيلوكانتلمصلحتها،
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التطورهذادونللحيلولةالكبرىالدولتستعطففجعلت،الشاملالعربيالعسكري

قبيةكحادثعدوانيةحوادثإرتكابعلىواقدمت،إسرائيلمصلحةمنيكنلمالذي

ومدىالمتحالفةالدولهذهتعاونمدىمنالتثدهيالمرةهذهغايتهاوكانت،ونحالين

الجديدالتحالفلهذاالعربيةالدولهللتأنبعدجيوشهابينوالتجاوبالتنسيق

فلسطيناسترجاعساعةواقترات،إسرائيلنهايةوتوقعتالعربيةالشعوبوإيدته

بحادثاسرائيلقامتالأفراحغمرةفيكناوبينما،أوطانهمإلىاللاجئينلىاعادة

الشرطة.ضباطأحدكتبهكمالتقريردياليك،الخليلحدودعلىإعتداء

الحدودعلىالواقعالرهوةمخفريهوديةقوةهاجمتم/1112/5691بليلة

الغامأوضعتأنبعدالمورترمدافعمستعملةالسبعبئرطريق)96(الكيلوقرب

موجودأوكانالمخفر،علىالاستيلاءمنالعدوتمكنالليلمنتصفبعدالواحدةفي

علىوقضىبنسفهالعدوقامالمخفرعلىالاستيلاءوبعدجنود،وثلاثةنائبالمخفرفي

منالألغامدويسمعالمخفرنسفعثدالألغامإنفجارأثروعلى،جميعهمالمرتبأفراد

وحاللاندروفرسياراتثلاثالصحراءإستطلاعقوةقائدفارسل،الظاهريةمركز

وقتلسياراتثلاثفتعطلتالعدوقبلمنالنارعليهمأطلقتالكمينموقعوصولهم

لوكالةبناتمدرسةنسفتالمخفرفيهنسفالذيالوقتنفسوفيجنود،وثلاثةنائب

مكانإلىوصلتوعندما،قوةمعالحادثأثرعلىوتحركت،الرماضينلعربالغوث

.الأرضعلىملقاةجثثتسعوشاهدتمهدمأالمخفروجدتالحادث

منمشاهدتهاحسبالحادثمكانمنبالقربللعدوأتتالتيالسياراتعددوقدر

كاملة.بكتيبةالعدوقوةوقدرت،سيارةبخمسينالرماضينعربانقبل

واستلمالكشفواجرواالدوليينالمراقبينوبعضالأردنيةالهدنةلجنةحضرت

واخرجواالخليلبلديةعمالأحضرثمالعدو،خلفضبطتالتيوالأدواتالعتاد

ورئيساللواءمتصرفالحادثمكانزارثمعنهاالأنقاضرفعبعدجثثخمس

والملحقانالبريطانيالعسكريالملحقحضرثمالمدينةوجهاءوبعضالخليلبلدية

والعربية،الأجنبيةالأنباءلوكالاتالصحفيونوالمراسلونوالفرنسيالأميركي

والأدواتللشهداءصورعدةأخذالخليلمنطقةمصورأنكماالصوربعضوأخذت

الحادث.لمكانصورأأخذكماضبطتالتي

قريةفيالمرابطينالوطنيالحرسأفرادمنقوةخفتالانفجاروقوعأثروعلى

أسلحتهمنالنارالعدوعليهاأطلقالطريقوأثناء،للنجدةالحادثمكانإلىالظاهرية
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منالشلبيمحمودأحمدواسمهالوطنيالحرسأفرادأحدفأصيبالأتوماتيكية

نألبثومابالخليلمارلوقابمستشفىإلىأثرهاعلىنقلخطرةبجراحالظاهرية

.الحياةفارق

ونائب،الشرطةمنجنودوثلاثةنائبالحادثهذافيالضحاياعددبلغوقد

أشخاصوخمسةالوطنيالحرسمنجنودوعشرة،النظاميالجيشمنجنودوثلاثة

مخفرعلىبالاعتداءإسرائيلقامتالحالثهذاعلىساعة48مروروبعد.مدنيين

الحادثة.ملخصلىاليكالباليةفيغرندل

مخفرالعدومنقوةهاجمت13/9/5691يوممساءمنالعاشرةالساعةحوالي

مدينةعنيبعدالذيالجنوبيةالصحراءفي.4843916بالنقطةالواقعغرندلشرطة

العدونظم.متراتكيلوأربعةبمسافةالهدنةخطوعنالغربإلىكم85حواليمعان

منالهاونمدافعتساندهامشاةبكتيبةتقدربقوةالمنعزلالمركزهذاعلىهجومه

فيالظلامفيواحدةمرحلةعلىالعمليةوتمت،ميدانهندسةفئةمعبوصات3عيار

ضباطأحدوصفهاكماخطتهاالإسرائيليةالقوةونفذت،ونصفبساعتينتقدرمدة

-:الاستخبارات

الهجومكيفية

المساندةإسلحتهامعمشاةبكتيبةتقدرقوةتقدمتليلأالعاشرةالساعةفي-ا

الهدنةخطمنمقربةوعلى،المحتلةالمنطقةبداخلالنزولمنطقةإلىبالسيارات

الصعبمنكانإذالمخفربإتجاهالأقدامعلىسيرآوتقدمواالجنودمنهانزل

حركةسماعالسهلمنكانأنهكما،رمليةالأرضلكونبالسياراتالتقدم

!ارسالعليهمالاعتداءوقوعقبلالمخفررجالإنتباهيجلبمماالسيارات

الصحراء.منالأردنيةالنجدات

القوةإنقسمتيارده005بمسافةالمخفرمنبالقربالقوةهذهوصولعند2-

طريقهوفيالمخفر،منالشرقيالجنوبجهةإلىإتجهالأولالقسمقسمينإلى

إلىفإتجهالثانيالقسمأماالمخفر،معالهاتفيالإتصالخطوطقطعمنتمكن

المخفر.منالشرقيالشمالجهة
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المشتركةالقواتوظائف

الأردنيةالنجداتطريققطعوهدفهمشاةسريتيمنيتألفالأولالقسمكانأ-

المخفر.إلىالوصولمنتمكينهاوعدمالقواتومفاجاة

تطهيروهدفههندسةفئةمعأيضآسريتينمنيتالفكانالثانيالقسمبينماب-

علىالقوةوتركيزقريبةمواقعأخذمنالأولالقسمتمكن.وتدميرهالمخفر

الثانيالقسمقوةقامتالوقتوبنفسالنجداتلاقترابالموديةالطريق

توزعتثمالمخفر،عنياردة003حواليتبعدمواقعفيالهاونمدافعبتركيز

تسليطفيوبدأوا،بداخلهمنخروجلمنعالجهاتجميعمنالمخفرحولالقوة

المدخلعندكانالذيالخفيرقتلواأنبعدالبنايةعلىالرشاشةاسلحتهم

البازوكاقذائفوجهواثم،تتساقطالهاصنقنابلبدأتذلكوبعد،الرئيسي

الرئيسي.المدخلعلى

الطريقوفوقالعمليةمنطقةفوقاستكشافيةطائراتثلاثحلقت:الطائراتت-

لإطلاقالوطنيالحرسقوةقامت.معانمنالأردنيةالنجداتلوصولالمؤدية

مدافعرمايةوجهالعدوأنإلاالمخفرعنالحصارفكلأجلالعدولإتجاهالنار

تمكنتالأثناءتلكوفيتقدمها،دونالرمايةفحالتالقوةهذهلإتجاهالهاون

القريبةالمدرسةوكذلكتدميرهثمالمخفربنايةإلىالتقدممنالهندسةجماعة

شخصأعشرأحدوعددهمجميعهمالمخفررجالإستشهدذلكجراءومنمنه

خسائرعدديعرفولموطفلانالوطنيالحرسمنأربعةوجرح،مدنيانبينهم

المدنيين.من!اثنانالبال!يةمنجنديآعشراثناالحادثهذافيوقتلالعدو،

خلفمكانإلىالمورترقنابلموجهأبالانسحاببدأالمخفرالعدونسفأنبعدث-

الغربجهةإلىالانسحابفيالقوةوتابعت،الوطنيالحرسولإتجاهالمخفر

القوةلتوجيهالمحتلةالمنطقةمنكشافأضوءأسلطالعدوإنسحابوأثناء

إلىعائدينيالجنودوحملتالعدوسياراتتقدمتثم،سالمةالعودةمكانإلى

صباحا.الثانيةالساعةبلغتوقد،بمئةالسياراتهذهعددوقدرهإسرائيل

علىوقعالذيالثالثالاعتداءعنالشرطةضباطأحدتقريرعنملخصأوإليك

عشرةمروربعدونلك،حوسانقريةفيالمرابطةالأردنيالجيشسراياأحدىمعسكر

.غرندلحادثةعلىفقطأيام
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وقبلالحادثمكانإلىتحركت/259/5691يومصباحمن03.4بالساعة

جثةمنوبالقرب،الدينبهاءاللهعبدالرئيسالشهيدجثةشاهدتالقريةإلىدخولى

الوطنيالحرسأفرادمنجثتينشاهدتالمكانهذامنوبالقرب،سيارتهسائق

ضواحيهاوفيالخضرقريةمدخلمنبالقربملقاةجثةعشرةسبعأحصيتكما

وعرجتلذويهالنقلهااعدتسيارةفيمحمولةأشخاصعشرةجثثأيضأوشاهدت

مراقبوبرفقتيعلاويسالمالوكيلالشاهدفاستجوبتشرفةمخفرإلىبطريقي

واديقريةعلىالناربإطلاقاليهوديةالقواتبدأتكيفوصفالذيالأممهيئة

وعنوحوسانفوكينواديطريقمفرقعلىالموجودةالسريةعلىثمومنفوكين

نيرانهاركزتقدكانتالمدفعيةأنوكيف،16عددهابلغالتيالدباباتظهوركيفية

سماءفيتحومكانتالتيالطائراتوصفكماعمليتها،فيالمشاةلاسنادالمخفرعلى

عددبلغوقدعليها،الناريطلقولمبتيرقريةنحويتقدملمالعدوبأنوأفادالمخفر،

منجنديأوعشرينوأربعةوجنديآضابطأعشرإثنيالأردنيالجيشمنالضحايا

شخصأخمسينمناكثرالجرحىعددبلغكما،الأهاليمنوإثنينالوطنيالحرس

مركزأكانتالقتالساحةلأنالأهاليمنقليلوعددوالشرطةالجيشمنوكلهم

.غرةحينعلىفوجئتالتيالأردنيالجيشمنلسرية

قريةعلىبهجومإسرائيلقامتحتىالمؤلمالحادثهذاعلىأسبوعانيمضولم

-:الشرطةضباطأحدبتقريرجاءكماللحادثوصفألىاليكقلقيلية

5691"/111/01-0ليلةقلقيليةحادثعن"تقرير

الحادثمكانقلقيليةإلى/11/015691يومصباح03.3الساعةتحركت

-يلي:ماوشاهدت

سيارةشاهدتالعامالطريقعلىالغربإلىعرونمنمترينكيلوبعدعلىا-

جريحأ.وجنديأعريفبرتبةوشهيدأالأرضعلىدماءوأثارمعطلةروفر

ملما55عيارلمدفعقذيفتينآثارشاهدتالسابقالمكانمنمتر002بعدعلى2-

الدماء.بقعوشاهدتالذخيرةتحملانكانتاعسكريتينسيارتينبقايامع

نتيجةمحروقةتركسيارةشاهدتالثانيالمكانمنمتر003بعدعلى3-

التيالذخيرةإنفجارسببمماالجومنقذفتقنبلةأومدفعبقذيفةإصابتها

وقدظهرها،علىكانواجنديأعشراثناوقتلالمذكورةالسيارةتحملهاكانت

تمييزأصحابها.يصعبحيثتمامأمحترقةوهيالشهداءهؤلاءجثثوجدنا
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منبالقرب""عوزيوستناتللبنادقالفوارغمنعددمعبازوكاقنبلةعلىعثر

)3(الفقرةفيذكرهاالواردالسيارة

تركسيارةعلىعثرالعامالطريقوعلى(4)الفقرةفيإليهالمشارالحادثبعد

شهيد.جثةعلىالعامللطريقالشماليةالجهةفيوعثرمعطلة

تفجيرجهازمعالغامحقلشوهد(5)الفقرةفيالمذكورةالمكانمنالشرقإلى

علامةتحملالتيالفوارغمنكبيروعددللتفجيرتستعملالتيوالخيوط

المراقبين.قبلمنالتقطتاسرائيل

الأولالملازمجثةعلىعثرالعامالطريقوعلى)6(رقمالموقعمنالأمامإلى

بعددمصابةوهىالروفرسيارتهوشوهدتالكباريتيغازيالسيدالشهيد

الفوارغمنعدداالمراقبونوالتقط،والجوانبالأماممنالطلقاتمنكبير

شرقملم155عيارمدفعقذيفةآثاروشوهدتاسرائيلعلامةتحملالتي

الطريق.

جنوبملقاهشهيدجنديجثةشوهدت)7(الموقعبعدالعامالطريقوفي

إطلاقنتيجةقتلاوقد،الطريقشمالملقاهآخرشهيدجنديوجثةالطريق

لمملم155عيارمنمدفعقذيفةعلىالمكانهذافيعثروقدعليهما،الرصاص

أوصافها.ودونواالمراقبونشاهدهاوقدتنفجر

زملاءأنإلأالشهداءجثثتصويرالمراقبونحاولالموقعهذافيتملاحظة

وصوبواثائرتهمثارتثمذلكعلىاعترضواالجيشأفرادمنالشهداء

منطبيبوجودوصدفالنار،يطلقونوكادواوعليناالمراقبينعلىبنادقهم

منتمكناجهيدجهدبعدوآخيرآ،الحالةتهدئةفييساعدناآخذالعربيالجيش

نصفحواليسيرناتأخروقدالتصوير،آلةهـاتلافالفلماخذبعداسكاتهم

المراقبين.عنالجنودهؤلاءإبعادلناتمحتىساعة

الحرسمنجثثأربعشاهدناحيثصوفينخربةوصلناحتىسيرناتابعناثم

.متعددةأمكنةفيالدمبقعشاهدناوكما،الطريقجانبيعلىملقاةالوطني

تحمليهوديتينجثتينعلىعثرناالطريقشمالمترا05مسافةوعلى-

اليهوديالجيشفيالمظليينرجالمنأنهماويعتقدضابطرتبةإحداهما

يرتديانه.كاناالذيللباسبالنسبة

جنزيرنصفدبابةقطعشاهدناصوفينخربةجنوبيالعامالطريقعلى-
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أعدادأشاهدناكماسحبهامنالعدووتمكن،الأردنيةالنيرانبفعلاعطبت

وقذائفملم155عيارمناليهوديةالمدفعيةقذائفسببتهاالتيللحفركبيرة

المورترالقذائفاذيالمنعددآالدوليونالمراقبونالتقطوقدالمورتر،

ئيل.اسراعلامةتحملوالتيوالفوارخ

تدميرأدمرقدالمخفروجدتحيثقلقيليةشرطةمخفرإلىسيريتابعتثبم-

الأحجاممختلفةبازوكاوقنابلانش3عيارمورترقنابلعلىعثرتكما،تاما

للمدافعالفوارغمنوعددآبنكلور""طوربيد،الشائكةالأسلاكنسفوالغام

تحتتزاللاجنثأربعهناكبانالمركزضابطمنوفهمنا،المختلفةالرشاشة

.لأنقاضا

وعشروناثنينجثثشاهدتحيثقلقيليةفيالمستشفىإلىتحركتذلكبعد-

شهرأ16العمرمنيبلغوطفلالوطنيوالحرسالجيشأفرادمنشهيدآ

حيثالقريةمختارديوانإلىانتقلناثم،اللازمةالتفاصيلالمراقبوندونوقد

.العيانأفاداتوأخذالتحقيقفيبوشر

السيدةجثةعلىالكشفأجرىحيثديكلنكالكابقالدوليالمراقبتوجه-

جراءمناستشهدتالتيبيتهافيقلقيليةمنيونسالرحمنعبدظريفة

شوهدتحيثالرأسفيبشظيةمصابةوكانتبيتها،علىمورترقذيفةسقوط

محطمة.جمجمتها

منصالحأبوالرحمنعبدمحمودعدنانالجنديالشهيدبيتإلىإنتقلنا-

بعدةصدرهفيمصابأشوهدوقدقلقيليةفيمجازآوكانالزرقاءنقلياتمرتب

.هناكواستشهدالبلدةضواحيفيالقتالفياشتركبانهفهموقدطقات

الغرفأحدىسقفوكانقلقيليةمنعباهابوصالحبيتعلىالكشفأجرى-

أحدثتأنبعدالداخلإلىنفذتمورتربقذيفةاصيبقدالأسمنتمنالمكون

يفتحالذيالكراجبابفيكئيرةطلقاتآثاروشوهدتالسقففيكبيرةثغرة

للمذكور.عائدةوهيترك""بسيارةواصاباتالشارععلى

فيمورترقنبلةإصابةشاهدتحيثشاهينإبراهيمسليمبيتإلىإنتقلت-

وشوهدكماالداخلإلىنفذتوقد،الباطونمنالمكونبيتهغرفأحدىسقف

منجزءآهدمتوقدالشارعفيالمذكوربيتأمامجنزيرالنصفالدباباتأثار

بيته.مدخل
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فتحيةشقيقتهوجدناحيثيوسفوجيهالشهيدالطفلبيتإلىإنتقلتثم-

فيويتلخص،لحادثاوقوعكيفيةذكرتوقد،فادتهاادوناحيثعلييوسفبنت

النارالعدوفتححينماصغيرةغرفةفيولاذواوالدتهامعأخوتهاجمعتأنها

سقطتبالغرفةوجودهموأثناءوالموتر،بالمدفعيةيقصفهابدأثمالقريةعلى

الرضيعالطفلاستشهدحيثالداخلإلىونفذتالسقفعلىمورترقنبلة

أصيبكماوجهها،فيزكيةوالدتهوأصيبتأمهثديمنيرضعكانعندما

فتحيةوأصيبت،ورجليهبيدهسنواتستالعمرمنالبالغمحمدشقيقة

كما،الغرفةسقففيالقنبلةاحدثتهاالتيالثغرةشاهدتوقدويديها،بوجهها

مورتر.انش3عيارمنوهيالقنبلةفراشالمراقبتسلم

حسينموسىالسيدالملازمقلقيليةشرطةمخفرقائدافادةالمراقبوند!ن-

الرئيسمنآخرىإفادةوأخذت،الاسرائيليالهجوموقوعكيفيةشرححيث

فيشرطةجنودتسعةاستشهدوقد،الحادثةحولكسابمحمدالسيدالأول

المخفر.معركة

مضخةعلىللكشفسيمونالكابقالمراقبمعاللجنةمساحذهبوقد-

والبنايةالمضخةأنحيثقلقيليةمخفروأمامالعامالطريقغربالواقعةالمياه

المضخةعلىالكشفجرىوكذلك،المتفجراتبفعلدمرتاقدفوقهاالكائنتين

المورترمنقطعةنزعالعدوأنفوجدالمخفرأمامالعامالطريقشرقالواقعة

تنفجر.لمالمتفجراتهذهأنإلاالمتفجراتبدلهاووضع

رئيسبيتإلىسيمونوالكابقكمنجزالكابقالمراقبمعالمساحذهبثم-

كماالدارحديقةفيمختلفينعيارينمنبازوكاقنبلتانشوهدتحيثالبلدية

الوجهةوعلىالدارمدخلإلىالمؤديالدرجعلىالناريةالعياراتآثاروشوهد

غربآتوجهتثم،القذائفهذهأحدىالمراقبونالتقطوقدالدار،منالقريبة

وبعضترابيةأرضعلىوهيجنزيرالنصفالدباباتآثرشاهد!حيث

شبكةعلىوعثرتعليها،الدباباتهذهمرورجراءمنأتلفتالتيالأشجار

الطريق.جانبوعلىالعدوقبلمنملقاهللسياراتتمويه

حيثالبلدةشوارعبعضفيوتجولوا،الدوليونوالمراقبونالمساحعادثم-

،الشوارعهذهطولعلىالمنازلواجهاتعلىالناريةالعياراتأثارشاهدوا

بها.الدباباتواصطدامالقذائفبفعلهدمتقدالجدرانبعضأنوجدكما
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نابلسمنطقةقائدمساعدمنعلمتالعودةبطريقنابلسفيمروريوأثناء23-

معركةجرحىمنجريحأعشرثلاثةبأنكريشانإبراهيمالأولالرئيس

.ضابطانمنهمالحكوميالمستشفىأدخلواقدقلقيلية

كيفيةحولالمختصةالسلطاتمعصوفينخربةمنالمنطقةقائدإتصل24-

الاسرائيلين،القتيلينجثتيإعادةعلىالموافقةوتمتاليهودبجثثالتصرف

للسلطاتتسليمهاجرىحيثالقدسإلىالأممهيئةمراقببواسطةفارسلت

منفحصهمجرىوهناالمراقبينوبحضوررسميإيصالمقابلالاسرائيلية

.إعتراضباييتقدملمحيثإسرائيليطبيبقبل

من47والمدنيينمنمنهمإثنانشهيدأ57الشهداءعددمجموعبلغوقد25-

جريحآ.44الجرحىعددوبلغ،والشرطةالوطنيوالحرسالعسكريين

فيكانتالتيالمشتركةالعربيةالقيادةتتمكنولمالمتتاليةالاعتداءاتهذهوقعت

،المتكررةالإسرائيليةالهجماتعلىردبأيالقياممنوالتنسيقالتشكيلحلمراأولى

بحادثالعربيالعالمفوجيءالحوادثهذهبحثفيمنهمكةالقيادةهذهكانتوبينما

عشرثمانيةمروربعدأولتشرين28/92ليلةالسويسقنالعلىالثلاثيالاعتداء

البريطانيةالقواتإشتراكعنوالدانيالقاصيعلموقدفلقيلية،حادثعلىيومأ

صحراءفيالمرابطةالمصريةالقواتبطردقامتالتياسرائيلقواتمعوالفرنسية

بورسعيدميناءوالفرنسيةالبريطانيةالمظلاتقواتوإحتلت،السويسوقنالسينا

تتمكنفلممصرفيالمطاراتوبعضالقاهرةفيالاذاعةمحطةالطائراتوقصفت

قواتهاولاالبريجيشهاقبلمنلامعاكسهجومبأيالقياممنالمصريةالقوات

البريطانيةالمقاتلاتقصفجراءمنيمكنماأقصىخسارتهابلغتالتيالجوية

منأسروكذلكالروسيةالميجطائراتمصرفخسرتالمصريةللمطاراتوالفرنسية

توتر!وقد،المعتديةالاسرائيليةالقواتقبلمنبهيستهانلاعددأالمصريالجيش

الانتقامعلىاليميناقسمتالتيالعربيةالدولغضبوهاجالأوسطالشرقفيالحالة

ساسةولكنالمعركةلخوضالعربيةالجيوشفاستدعتمؤيديها،ومناسرائيلمن

واكتفتإنتقاميةحركةبأيالجيوشهذهتقوملاأنعلىلحظةآخرفياتفقواالعرب

وإعادةالغزوقواتبخروجوأمرالقضيةفيبالنظرقامالذيالأمنمجلسلإنعقاد

لشركةمصرتأميمإلىالثلاثيالغزوهذاسببالساسةعزاوقدطبيعتها،إلىالحالة

التيالشركةهذهأسهممنكبيرأقسمأوبريطانيافرنساتملكحيثالسويسقنال
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علىالقضاءوهوإلاآخرسببهناككانكما،التأميمجراءمنتفقدهاأنخشيت

وكان،الشرقيةالكتلةمنمصرعليهاحصلتالتيوالطائراتوالمعداتالأسلحة

فياشتركتالتيالدولمععلاقتهاالعربيةالدولقطعتأنالحادثهذاعلىترتبأن

.الآنحتىآثارهاتمحلمالعربنفوسفيمرارةتركقدالحادثوهذاالغزو،

فيالآنحتىالاتفاقيةتوقيعمنذالضحاياعددوبلغم،5691عامإنتهىوهكذا

قدوكنتقتيلأ،268الاسرائيليةوالمنطقة375الأردنيةوالمنطقة15الحراممنطقة

بدوحرةأرسلتحيثالاعتداءاتهذهوقوعقبلالمشتركةالهدنةلجنةأعمالمننقلت

إنسحببانهوأذكر-الكبارالقادةدورةفيكنتبينماالثلاثيالغزووحدثلندنإلى

ليتولىأعيدالذيالاسرائيليالجيشضباطأحدأهارونالكولونيلالدورةهذهمن

لهذاإستعدادأالاسرائيليالدفاعوزارةأعلنتهاالتيالعامةالتعبئةعلىالاشراف

فقدتوقد،والسوريةالمصريةالحدودإلىالمعاديإسرائيلنشاطتوجهوقد،الغزو

،إجتماعأييعقدولمالسويسقنالغزوبعدالعربيةالوفودبينالإتصالحلقة

التيالسياسيةالتقلباتأثرالبلادهذهحكوماتتربطكانتالتيالرابطةوفقدت

لهاإهتمامأييعطولمالهدنةأمورأهملتوهكذا،العربيةالدولعلاقاتبينحدثت

تنويعربيةدولةأيةعلىللأعتداءتناسبهاالتيالحريةتاخذأنلإسرائيلحدامما

عتداء.للأ7المناسبةالظروفوجدتكيفمابمستقبلهاوالاطاحةلهاالشر

للنقبوسحبهاالأردنمياهعلىبإعتداءاتهانسمعحتىطويلوقتيمضيولن

العربيةالدولجرذلكعلىوسيترتب،المياههذهمنوسورياالأردنلتحرموذلك

تضاهيقضيةالأوسطالشرققضايابينأحسبلاإسرائيلمعجديدةحربإلى

عنتشعبتالآخرىالمشاكلأنالظنوأغلبوخطورتهاأهميتهافيفلسطينقضية

وجودهيوالمشكلةوآخر،حينبينكلهالعالملهايتزعزعالتيالكبرىالمشكلةهذه

الغدربقوىوالاستعانةالاغتصابعلىقاموجودأالشرقهذافيالعالميةالصهيونية

يتتبعوالذيالعربدنيافيالقلقإشاعةعلىالصهيونيةهذهاليوموتقوموالاستعمار

نأبجلاءلهيبدو،كتابيمستهلفيقلتوكمااليومإلىإسرائيلخلقمنذالأحداث

خططهأغدت،مدروسأنهبلمقصود،هووآخرحينبينالفوضىوإشاعةالتوتر

فيتعيشأنيسعهالاإسرائيلأنهذامنيفهمأنوللعربي،فيهريبلادقيقأإعداد

وينذرانهاإسرائيلوجوديهددانوالاطمئنانالهدوءولعلوالاطمئنانالهدوءجو

ولغة،وتاريخأرضمن،السليمةالمقوماتذاتللأمةإلايتاحانلالأنهمابنهايتها،
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مختلفةوجنسياتأمماشتاتمنتكونتالتيالدويلةوهيئيلإسراإليهاتفتقروالتي

الشعورإلااللهمبينهارابطةلامختلفةأجناسمنخليطوسكانهالغاتها،كإختلاف

تقومالتيالأرضهذهوبإن،بالجريمةالكامنوالإحساس،الإغتصاببأثمالعميق

الشرعيينالوطنهذاأعمحابوأن،وطنهمالوطنولاأرضهمليستدولتهمعليها

بايالسليبوطنهماستردادساعةإنتظارفيوكلهم،منهممعدودةخطواتقيدعلى

ببعيد.ذلكوماالفرصةلهماتيحتمتىثمن

نأتستطيعلا،والبغيالشربقوىواستعانتهاقوتهاكانتمهما،إسرائيلإن

الفتنة،وإثارة،القلقلاشاعةتعملنراهالذلكوالاطمئنانوالأمنالهدوءجوفيتعيش

بقائها.وأسبابأهدافهايخدمذلكبأنمنهاإعتقادأوآخر،حينبينالجو،وتعكير

الحربهذهانقلبتولربماالعربوبينبينهاحربلأضرامالعدةتعدإسرائيلإن

الماضيتينالحربينناراضرامعلىالصهيونيةعملتكماعالميةحربإلىالمحلية

بهذا.تشهدوأساليبها

حقيقةيفهمواأنإسرائيلعلىيعطفونيزالونلاللذينوأقولهنااتساءل!انني

هذهعلىويسكتونالناسأمامذلككليتناسونأنهمأموأهدافها،،اسرائيلنوايا

للدولأقولهـانيالسافر.العدوانعلىيشجعوهاولمالحدهذاعندوقفواليتهم.النوايا

اسرائيل.وراءمنسيجنونةمماأثمنوإزدهارهالعالمسلامبأنلإسرائيلالصديقة

الهدنةخطوطوعلىالعربعلىإسرائيلإعتداءات2-

مصحوبةللهدنةالخارقةالاعتداءاتبعضيوضحرسميبيانيليوفيما

الصحيحة:والوقائعوالتواريخبالشواهد

وقتلتياسينديرقريةعلىاليهوديةالعصاباتإعتدتم4891سيةنيسانفي-1

شخصا.025

وأبادتقبيةقريةعلىاسرائيليةقواتإعتدتم4891سنةالأولتشرينفي2-

شخصآ.04علىإلاتبقولمالسكانجميع

22وقتلتالكرملقريةعلىإسرائيليةقواتإعتدتم4891سنةنيسإنفي3-

شخصا.

03وقتلتالقبوقريةعل!إسرائيلقواتإعتدتم4891سنةأيارفي4-

شخصا.
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03

.السكانجميعوابدوادارسبيتقريةعلىإعتدتم4891سنةأيارفي

.السكانجميعوأبادواالخوريبيتقريةعلىإعتدتم4891سنةأيارفي

منجميعوأبادواالزيتونقريةعلىالاسرائيليونإعتدىم4891سنةأيارفي

مسجدها.ونسفواالقريةفيكان

شخصأ.03وقتلواعربةواديقريةعلىإعتدوام0591سنة

.أشخاص01وقتلواشرفاتقريةعلىإعتدوام1591سنة

شخصآ.25وقتلواالصافيغورقريةعلىإعتدوام1591سنة-

شخصأ.25وقتلواالصافيغورقريةعلىأغاروام5191سنة-

.أشخاص6وقتلوالحمبيتعلىإعتدوام5291سنةالثانيكانونفي-

شخصآ.12وقتلوافلمهقريةعلىأغاروام5391سنةالثانيكانونفي-

وهدمواشخصآ62وقتلواقبيةعلىإعتدوام5391سنةالأولتشرينفي-

قرويآ.بيتأ04

شخصأ.11وقتلوانحالينعلىأغاروام4591سنةآذارفي-

.أشخاص5وقتلوالقيابيتعلىأغاروام5491سنةأيلولفي-

شخصين.وقتلواأيوبديرقريةعلىإعتدوام4591سنةالثانيتشرينفي-

شخصأ.93وقتلواغزةعلىإعتدوام5591سنةشباطفي-

شخصأ.22وقتلوايونسخانعلىإعتدوام5591سنةأيارفي-

شخصآ.46وقتلوايونسخانعلىإعتدوام5591سنةآبفي-

شخصآ.12وقتلواالكونتيلةعلىإعتدوام5591سنةالأولتشرينفي-

شخصآ.05وقتلواالصبحةعلىإعتدوام5591سنةالثانيتشرينفي-

شخصأ.56وقتلواطبرياعلىأغاروام5591الأولكانونفي-

شخصآ.06وقتلواغزةعلىأغاروام5691سنةنيسانفي-

.أشخاص6وقتلوارفحعلىإعتدوام5691سنةآبفي-

شصآ.91وقتلواالرهوةعلىإعتدوام5691سنةأيلولفي-

.أشخاص01وقتلواغرندلعلىإعتدوام5691سنةأيلولفي-

شخصأ.31وقتلواحوسانعلىإعتدوام5691سنةأيلولفي-

شخصأ.48وقتلواقلقيليةعلىأغاروام5691سنةالأولتشرينفي-

شخصأ.47وقتلواقاسمكفرعلىإعتدوام5691سنةالأولتشرينفي-
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31

32

33

34

35

36

بالتواطؤإسرائيلقامتم5691سنةالثانيوتشرينالأولتشرينفي-

تاميميهاأثرمصرعلىبالعدوانوالفرنسيالبريطانيالاستعماريينمع

استعماريةعدوانيةكقاعدةإسرائيلدوربالتاليدوليأوتأكدالسويسلقناة

الأوسط.الشرقفي

وقتلت7بارينقريةعلىاسرائيليةقوةإعتدتم5691سنةنيسانفي-

.أشخاص

الشعبعلماءحربةعلىإسرائيليةقوةإعتدتم5891سنةالثانيتشرينفي-

.أشخاص7وقتلت

أربعةوقتلتالوافيققريةعلىإسرائيليةقوةأغارتم0691سنةشباطفي-

.أشخاص

رميش.قريةمنلبنانيأ13ئيليةإسرادوريةإختطفتم6191سنةمارسفي-

على6391عامخلالوقعتالمجرمةالإسرائيليةالاعتداءاتمنفيضوهناك-

.السلاحمنالمجردةالمناطقفيسيماولاوالأردنسوريافيالعربيةحدود

القضيةعنعسكريوأوراقمذكراتهاكوز،إسحقمحمدالمتقاعدالركناللواء

-127138ص،4991،البيتآلجامعةمنشورات،عمان،(م6491-ا)489الفلسطينية
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4891عامبعدوقعتالتيالإسرائيليةالمجازر3

ما3/9059/العزازمةعرب68-مجزرة

قضاءجنوبفيتقطنكانتالتيالفلسطينيةالعربيةالقبائلإحدىالعزازمة

"واديحتى"السبع"بئرمنتمتد،الأطرافمتراميةمضاربهموكانت"،السبع"بئر

ن!سمة."01637"م4691عامالعزازمةأفرادعددكان.سيناء".حدود"و"عربة

الإسرائيلي،الاحتلالقواتقامت،م0591عامسبتمبرمنالثالثفي:المجزرة

قبيلةمنبدويأ4""710بطرد،بالطائراتومستعينة،المصفحةالسياراتمستعملة

وأجبرتهيم،المصريةالحدودعلىالسلاحمنالمجردة"العوجا"منطقةمن،(،"العزازمة

شخصا"13"ذلكخلالالإسرائيليونقتلوقد"سيناء"،صحراءإلىاللجوءعلى

.وأطفالنساءبينهم

م7/2/5191شرفات96-هجزرة

علىوتقع"القدس"مدينةمنالغربيالجنوبفيفلسطينيةعربيةقريةشرفات

.أشخاص21"0"م4891عامسكانهاعددكان..مرتفعةقمة

ثلاثقدمت،م5191عامفبرايرمنالسابعصباحمنالثالثةالساعةفي:المجزرة

الغربيالجنوبإلىميلينتبعدمسافةإلىووصلت،المحتلة"القدس"منسيارات

ثلاثينحواليمنهاوترجلأنوارهاوأطفاتالسياراتتوقفتوهناك،المدينةمن

المختارببيتوأحاطوا"شرفات"،قريةعليهتقومالذيالمرتفعتسلقواثمإسرائيليآ

ثبمفيهما،منعلىونسفوهمالهالمحاذيالبيتوجدرانجدرانهفيالألغاموبثوا

وخصوصافيهاومنالقريةعلىتنصبكانتالتيزملائهمنيرانتحصيهمانسحبوا

شرفاتمجزرةوأسفرت.التدميرعنالناتجالردممنالخلاصيحاولونكانواالذين

25"25،.05"عمرفينساءوثلاث06،(0.2"عمرفيرجلين:شهداءعشرةسقوطعن

نساء،ثلاث:ثمانيةفكانواالجرحىأما،13،"،6،01،،1"1عمرفيأطفالوخمسة

."61.1،،01،"12عمرفيأطفالوخمسة
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م6/1/5291لحمبيتمجزرة07-

/6/1الشرقيينالمسيحيينعند،السلامعليهالمسيحالسيدميلادذكرىليلةفي

التيجالا""بيتمنبالقربجنديأ،ثلاثينتبلغإسرائيليةد!ريةتقدمت،م5291

النسفوأسفر،فيهمنعلىونسفتهمنزلأفاقتحمتلحم""بيتعنكيلومترينتبعد

منزلمنالوقتنفسفيتقتربأخرىدوريةوكانت.وزوجتهالبيتصاحبمقتلعن

فيالأرثوذكسالرومديرمنبالقربلحم""بيتشماليواحدمتركيلوبعدعلىآخر

نتيجةفاستشهد،يدويةقنابلبعدةقذفتهثمالبيتعلىالناروأطلقت"إلياس"مار

.آخرانطفلانوجرح،وطفلانوزوجتهالمنزلربذلك

ما/1/5291جالاابيتمجزرة71-

لحم"."بيتمدينةعنكم2تبعدفلسطينيةعربيةمدينةجالابيت

فقتلتجالا""بيتمدينةإسرائيليةقواتهاجمت،م11/1/5291في:المجزرة

.أطفالوأربعةوامرأتينرجلأ:مدنيين"7"

م22/4/5391القدسمجزرة72-

فيعزلمدنيينعلىالنارالاسرائيليالاحتلالقواتأطلقت53!ام/22/4في

.أشخاص"1."منهمفاستشهد"،"القدسمدينةفيالعمود"باب"أماممكشوفةساحة

م25/8/5391البريجمخيممجزرة73-

"غزة".قطاعفيالفلسطينييناللاجئينمخيماتأحدالبريجمخيم

الاسرائيليونهاجمم،5391عامأغسطسمنوالعشرينالثامنفي:المجزرة

اطلقواثمالأكواخنوافذمنيدويةقنابلوألقواغزةقطاعفي"البريج""مخيم

".2"فقتلوا،القنابلمنالهربيحاولونوهمالمخيمفياللاجئينعلىالرصاص

كانالتي"101"الوحدةالمجزرةهذهنفذتوقد.آخرين"62"وجرحواشخصآ

"هارجانبإلىالمجزرةهذهفيشخصيآشارونشاركوقد"شارون"ارئيليقودها

قاموقدبئوم"..و"شلومو،الاسرائيليينالقتلةأبرزأحدهوالأخيروهذا،(تسيون

عشرينبقلكلالإسرائيليةالمصادرواعترفت،المخيممناظمنكبيرعددبنسفالقتلة

آخرين.عشرينوجرحالمخيمسكانمنفلسطينيأ
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م/015391/ا-415قبيةمجزرة74-

مدينةمنالشرقيالشمالإلىكيلومترأ11مسافةعلىفلسطينيةعربيةقريةقبية

".الله"رامقضاءتتبعالنكبةبعدوكانت،نسمة"163"هسكانهاعددكان."اللد".

السابعةالساعةم،5391عامأكتوبرشهرمنعشرالرابعاليومفي:المجزرة

سائرعنوعزلتها"قبية"،قريةبتطويقإسرائيليةقواتقامتمساءوالنصف

واستخدمت،الهاونبمدافعمركزبشكلالقريةبقصفبدأتثم،المجاورةالقرى

"و"بدرس"شقبا"قرىوطوقتالمعاديةالقواتبعضتوجهتكما،والقفابلالألغام

علىالألغامبزرعالقواتهذهوقامت،قبيةلقريةالنجداتتحركاتلمنع"و"نعلين

قبية.إلىالمؤديةالطرقجميع

م15/01/5391يومصباحمنالرابعةالساعةحتىالإسرائيليالهجوماستمر

وقدر،رووسهمفوقالبيوتهذهنسفتثم،بيوتهمداخلالبقاءعلىالسكانوأجبر

.مياهوخزانومدرستينمسجدإلىبالاضافةمنزلأ،"56"بنسفتالتيالبيوتعدد

والنساءالرجالمن،قبيةأهلمنمواطنأ"67"المجزرةهذهفيالشهداءعددبلغ

.آخرونمئاتوجرح،والأطفال

منكومةفوقجالسة،القريةأهلمنامرأةمنظرإيلامأ،المناظرأشدمنوكان

وأرجلأيدالأنقاضتحتمنبرزتإذ،السماءإلىتائهةنظرةأرسلتوقد،الأنقاض

ملقاةبالرصاصالممزقةزوجهاجثةكانتبينما،الستةأولادهاأشلاءهي،صغيرة

لها.المواجهةالطريقفي

وأسرةأفراد""أربعةزيدأبوأسرة:المجزرةهذهفيتمامآأبيدتالتيالأسرومن

وحسين،الثلاثةوأطفالهاإبراهيممحمودوزوجة"،أطفال"أربعةالمسلولمحمود

عامأ.12وعمرهاالهاديعبدحسينولطيفةعامأ64""وعمرهالهاديعبد

"غوريونبن"دافيدهوقبيةقريةضدالمجزرةلتنفيذالأوامرأعطىالذيوكان

حكومةرئيس"شارون"أرئيلالمجزرةتنفيذعمليةوقاد..الأسبقالعدووزراءرئيس

"هارالوحدةهذهرجالأحدوكان1"0"االوحدةيقودآنذاكوكانالحاليالعدو

تتكونالمجزرةنفذتالتيالقوةوكانت!!قوميأ""بطلأبعدفيمااعتبرالذي"تسيون

القتلةمن06"".من
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ء*ء-!ب
2!ممل!
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م28/3/5491نحالينمجزرة75-

م4591عامسكانهاعددكان"القدس"قضاءفيفلسطينيةعربيةقريةنحالين

62"نسمة."

المظليينمنقوةهاجمت،م5491عاممارسمنوالعشرينالثامنفي:المجزرة

شخصأعشرتسعةوجرحتأهلها،منتسعةوقتلت"نحالين"قريةالاسرائيليين

"شارون"أرئيلالمجزرةهذهفيالقتلةيقودوكان.آخرين

91آ
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م2/11/5491أيوبديرمجزرة76-

"الرملة"..مدينةمنالشرقيالجنوبإلىتقع،فلسطينيةعربيةقريةأيوبدير

نسمة.32"0"سكانهاعددكان

،م5491عامنوفمبرمنالثانياليومصباحمنالعاشرةالساعةفي:المجزرة

عشرةالثانيةفيطفل:الحطبلجمعالعربية"يالو"قريةمنأقرباءأطفالثلاثةخرج

على(،أيوب"ديرقريةمنقريبةنقطةإلىوصلواوئما،والئامنةالعاشرةفيوطفلتان

إحدىفولت،الاسرائيليونالجنودبعضفاجاهم،الهدنةخطمنمتر004نحوبعد

ظلتلكنهافخذهافيفأصابوهاعليهاالنارالجنودفاطلقهاربةالأدبارالطفلتين

المكانإلىالأطفالذووأسرع.أهلها.فأخبرت"يالو"قريةإلىوصلتأنإلىتركض

فيالواديبطنباتجاهالطفلينأمامهميسوقونإسرائيليأجنديأ13نحوفشاهدوا

فأسرع،الهدنةخطوراءاختفواثمالنار،عليهصاوأطلقواأوقفوهماوهناك،الجنوب

إلىفنقلتالأخير،الرمقفيفكانتالبنتأماالفور،علىقتلقدالصبيفوجدواالأهل

التالي.اليومصباحالحياةفارقتلكنهاالمشفى

م28/2/5591غزةمجزرة77+

عامفبرايرمنوالعشرينالثامناليوممساءمنوالنصفالثامنةالساعةفي

هذهفيامتزجوقد"غزة"،مدينةفيمجزرةالاسرائيليالعدوارتكبم،5591

دخلتأنفبعد،الفلسطينيةغزةأرضعلىالمصريبالدمالفلسطينيالدمالمجزرة

المحطةعلىالمشرفوقتلتم5491//148فيغزةمياهمحطةإلىإسرائيليةقوة

م28/2/5591مساءفيثانيةمرةالقتلةعاد،وانسحبتالمنطقةفيالألغاموزرعت

المصريةالمواقعومهاجمة،المياهمحطةنسفبين،المهامتوزعتمجموعاتبثلاث

وصوللمنعالطرقاتعلىالألغاموبث،اليدويةوالقنابلالهاونومدافعبالرشاشات

نتيجةوالجرحىالشهداءمنالاكبرالنصيبالمصريللجيشوكان..النجدات

منوالجرحىالشهداءمنالعديدسقطفقدكذلك،مواقعهعلىوالهجومالمباغتة

"33"جريحأ.وشهيدأ93""المجزرةحصيلةلتكونالفلسطينيينالمدنيين
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ثوبه!ضتقئصآئهمحي-3
ع!ممو"صلمتر

ع!عوآ

عص!لأحم!*

ما/559مارسالعزازمةعربمجزرة78-

"بئرقضاءجنوبيفيتقطنكانتالتيالفلسطينيةالعربيةالقبالوإحدىالعزازمة

عربة"و"وادي"السبع"بئربينتمتدالأطرافمتراميةمضاربهموكانت"،السبع

نسمة."01637"م4691عامالعزازمةفرادأعددكان."سيناء".وحدود

والأطفالالنساءفيهابما""العزازمةقبيلةتعرضتام559عاممارسفي:المجزرة

العدو،جيشقي"101"الوحدةالمجزرةهذهنفذتوقد،الاحتلالقواتنفذتهالمجزرة

الآنحتىتتسربولم.".شارون"أرئيلبعدفيماوقادها:دايان"موشيشكلهاالتي

.المجزرةهذهحولتفاصيل

491
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كافى

!ضزرئم

!ا

ع!

ببئالرء4فهىا،ءل!05ايخىلىكأع!اءالص!صيضاس!عزتة،ضه،5

ا،هـ-نه"لماه!ا!مأةثلث!فىتشن!لننهبرا"سىصبم!!همى.

،.-!،-05ميمصب-ةش-الانا.-باصيسىث-نم

طحهلخمبرحمفلمهي،لىلبثدتنمهنجممط!

591
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يرايرطرفىتمهيخ!عالئضء؟لنااصلحة،!كلبئتنا99لمة/؟ا،ب،

لم!الزنهـاالتطهمةئبهطء2الةفالنطادططةاكإفيهـام!الملىافأرعا

هثبزئملفاكترائض!افةال!رءدثهـخئمم!هـ.

الر،اشت.سلجغلل!رف!مرأضمينلمعواتظرلالرلى!مباءقيهث.

صم!لص!ريي!وصلمجغء
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!ويز!

طى!2يرفي

برايرطائىةءبخى"قيهـا؟لأاشطةدسبئثنا/،15191،ب،

جماابزيأ!االتمتة!ةهيهطنط41ك!طةأدافي!إةا،هاتارث

رهفهـ3بز-لى!رانةالاأ،ئاقىت5ر.س.هء ر!حيم!.

،اعت.المسفيولرت!ءنمبنضوات5كربخع4وطإق!هت*

791
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نندهـالففعا*مه5"،اه"،،لمبنفحثنجهاررءبتاقيماث

صاصاب!يئهثفت!ا،)ءلاعاهـكىمماءشاببت!ش

.إبرمال!صفيايصضساد-ا،لبنئرثأ!عبة.يخلأهـا

صطنج!ث!صبرف.ء.لدو\3لمئه.نينلولضئا
س.%ط،ملرجرخ!.لملا.ثفإء

لم/.شلولى!للا

891
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هـننتلم."،7.-!!اسشهز-اساضاا،اصنجتسصقيتابئ:

-،اس-ا!رصف.هـضديت!ا.)المفت!،اا"لاعاصع!لمتاببتاه!

."لإمفيصا

انكتزلمج!للمصيايموع!ثيهيرهـ

الت؟مر!صير!يعهبرءلدس!!؟لمو

991
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ء!هلامح!ظ!لألأ!!)*غ
"دء!ءففنهتنبفىيتكأبتم!لم.ءث،-قي-به!شضتت!ت

فيشءشالصتعت.سشلى%ءمنصة-هـ،يبمغلنويخ!بت"ثش!ه،

برم؟ششا+سهءتداتف

.لفلاضنأعبنلمر!به!لم.ك!روالهرصلم-!ى

!فيللث!بثلملم!-لفآثمض!ىلمممن!فىصف!

ع!رسمه%-لرموير001لمعرتو.بهك؟دن!تمال!
مص!مانقرلا-حئنهـلل!.شاارطجحي!فىتحبماهمرلبص
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ءنىنىءتجبا-ال!افيأءبه!مأافيأ!مالم،"؟/16يمحثطهاهشرتتت

."أفيراروءشتزدافيفينا5ا!افي.ادث!راةاضهق!،)ارر!!

5و!م1ا!الىطا

101
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ابرم!هـالتة!بتا،فه*ء.??،5"،ص!ء!فيخهبئتءعمى!ت"

هـتتلنلض!ءامصصرتجة3،5ات-ض!تتةس!مهضر،دتب

!حمف!ف!ر!رلمجرنتمصعاطإ-ءإيخكإ!ىةمع!4

!صيخيننالجع!ئص!لصءبرصرس!
إر!ص!مر...لل!-هـلى"هـ
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"هـسثتع!تعهيتيتشههننتلتهببتنر

.هـت!تمىع!س!ص&لهنيىعبت-"ء.ه08صإء

هـ؟فصصبمتطيص3ط!تصيمء-مصفبن

301
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نجا.*هرابهى3صحهنجيائتش!!ا،حى!!هوءمىبب!اا

-005.
هـ)تعم.ورصفىالرممابج!هـ--مما*.هـتكالض--ببت

!!!يمبن!ب!!.

401
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لضا؟تيع!ت"هـهـءا!ىتمق.ااصرتمصج!تشه!8مه7،فيبلب

هـافىصبلألثاللىبرم!إمى%مغلس.ءانتتت!لبامهضتتا!ثنا

أصعدسلا-يغتسببضبا!ءحا-ج!ايىأهـم!عىتر

ت!بضالاهئب.ءمصالىخ!؟لنقأضناعهأ!ة%عمى%متحمه
!داء!اعى

ير"بشث!همبصدرلرابف،لها"دتاسشنكلر-اباتهـااصى:

.همهببماءاام!اف!سرء-هـمنهاصه-صتكلس!

501
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يه!8*غي

جمبمةلم

لا!"13؟ت!مثثملأئآ93

بر3بابم8ج!*ءثبم؟ثطلح4ةلمثه؟؟ع؟؟44،!؟؟ا،ل!"ثمح8لم4!عررج9،ب!ر؟ح43

ئزع؟؟كاةؤد*43ر"رالمفىيبم3!8؟يبمير445؟ث!8!88ء؟*كاوغم!32لح

ئ!44أ!2333؟الم3؟3،!38؟ء41448!ء!ع!!!8!":3"ركل!3!لح؟3ء8*،

!33،ي4""لمالمث!83874؟ك!رومم!كا!ة،؟2؟8،8،لح،31غ3!ا؟أآكا838

؟8"؟أ!مم!أ3،لم؟77؟!!يمم!8لم!لحكا8!4*8!ىأ!؟لمكام!ه.ةفى5!يكا"383!ا

أ؟؟""كم!لأ3؟كاا4"384نألحع3؟س%؟؟كل،8!لح؟24(؟3"9!")!ءلم؟!

؟،ألحء88ن418!لم"!ا/8ءأ؟84ء؟(!،823!38بم188ع4جملم8كا!ع5

3لمبماأإئر؟لم!م9غ8م!80448؟م!؟ي!ةم!8ءع5لم8ككللا3؟ث!3838!"!
"+فى!إهلم

ر،!886غلالالا!اث!8لحأض!!اكاهيب!بم*84"8183!!لم؟!!؟لمكابم!ه!8*لم/441!امبرة

لم؟!488388!وو.8!!!88كاا8ول58؟!اكا"4فى!ء،آفى4148"!4

؟*8لم"فى!فىطه8لمفىا!48(كوبز48لح5"؟83"يالأ؟8ل!بر84!لح

601
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م5/4/5691غزةمجزرة97-

مدينةوسط،الاسرائيليونالغزاةقصفام،569عامنيسانمنالخامسفي

ملم،012عيارالها!نبمدافع،اللاجئينمنكبيرعددوفيهمبالسكانالآهلة"غزة"

الخسائرفكانتو"خزاعة""عبسان"و"البلح!ديرقرىالعدومدفعيةقصفتكما

جريحأ)39(وسقطأطفال"4و"رجلأ92""امرأة"27"منهم،مدنيأشهيدأ6"0"

أطفالو)8(رجلأ()53وامرأة)32(منهممدنيأ

م/154/5691غزةمجزرة08-

علىمدافعهمنيرانالاسرائيليونأطلقم،5691أبريلمنعشرالخامسفي

"31و"امرأة"و"18طفلأ""13الوحشيالقصفهذاجراءفاستشهد""غزةمشفى

طفلأ"26"منهم82،("وجرح،العزلالمدنيينمنشهيدأ"62"مجموعهماأيرجلأ

رجلآ.31"و"امرأة2"هو"

م01/01/5691قلقيليةاهـمجزرة

مدينةمنالغربيالجنوبإلىكم16بعدعلىفلسطينيةعربيةمدينةقلقيلية

.طولكرم

قوات"قلقيلية"مدينةإلىتسللتم،5691عامأكتوبرمنالعاشرفي:المجزرة

وعشرميدانمدفعيةكتيبتاتساندهمامدرعاتوكتيبةمشاةبكتيبةتقدرإسرائيلية

،الطرقبعضولغمت،الهاتفأسلاكبقطعالمعاليةالقواتوقامت،مقاتلةطائرات

القواتهذهوهاجمت،المجاورةالمستعمراتفيكبيرةقوةفيهتحشدتالذيالوقتفي

إلىبالاضافةالوطنيالحرسبمقاومةوفوجئت،اتجاهاتثلاثةمنقلقيليةمدينة

مدفعيتمهيدبعدالمدينةإلىثانيةعادالعدوأنإلا..الهجومأحبطمماالمدينةسكان

ياطلاقوأخذواالمدبنةالاسرانيلبوندخلثم،القصففيالطانراتواشنركت،كئبف

بنسفالقتلةقامكما،والأطفالوالرجالالنساءبينيفرقلمعشوائيبشكلالنار

منالكثيربينهمشهيدآ،"07"المجزرةهذهفيوسقطأهلها..فوقالبيوتبعض

.والشيوخوإلأطفالالنساء
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/92015691/قاسمضرمجزرة82-

حدودحرسقوةتولتمصرعلىالثلاثيالعدوانوعشية5691اكتوبر92في

قاسمكفرقريةبهاتقعالتيالمنطقةعلىالتجولحظرتنفيذالإسرائيليللجيشتابعة

ملنيكي،شموئيلالرائدوئدعى،القوةقائدتلقىوقد.الأردنمعالحدودعلىالمثلثفي

الذيالأمروهومساءالخامسةالساعةإلىالمنطقةفيالتجولحظرموعدبتقديممرالأوا

وهو،خارجهايعملونالذينأولئكوبخاصة،القريةمواطثوبهيعلمأنيستحيلكان

واضحةتوجيهاتملنيكيتلفىكما.الاسرائيليةالقوةقائدالقريةمختارإليهنبهما

"من.التجولحظرساعةبتقديمعلمدونالقريةإلىالعائدينبقتلشدميالعقيدمن

."..العواطفمندعنا..اعتقالاتنريدلا..قتلىهناكيكونأنالأفضل

فردواشالوم""بكلمةالاسرائيليينالجنودحيواعمالأربعةالضحاياأولوكان

لقىأنهتوهمواحينالرابعالفلسطينينجابينمامنهمثلاثةبحصدالتحيةإليهم

نأبعدوذلكالزيتونجصعمنعائداتكنامرأة12قتلواكماالآخر.هومصرعه

سقطونصفساعةمدىوعلى.باللاسلكيالقيادةدهانجبرائيلالملازماستشار

الاسرائيليينالجنودأنوئلاخظ.قاسمكفرمذبحةضحاياهمجريحأ13وقتيلأ94

اليد.وساعاتنقودهمالضحاياسلبوا

كاملينأسبوعينلمدةالمذبحةإزاءالصمتالاسرائيليةالسلطاتالتزمتوقد

إلىأنبائهاتسربعقبالونراءرئيسمكتبمنبيانإصدارإلىاضطرتأنإلى

متهمأعشرلثلاثةمحاكمةأجرتالجريمةعلىوللتغطية.الاعلامووسائلالصحف

لصالحهشهدحيثشدميتبرئةعنالمحاكمةوأسفرت.شدميالعقيدرأسهمعلى

دهانوعوقبعامأ17بالسجنملنيكيعوقببينما،هيرتزوجوحاييمديانموشي

سبعإلىتصلباحكامأخرينخمسةعلىخكمحينفيعامأ51بالسجنعوفروشالوم

.بالبراءةالباقونوحظي.سنوات

فإنه،المذبحةمنكاملينعامينبعدبدأتقدالصهاينةالمتهمينمحاكمةكانتلىاذا

إسحقأصدرحيث،بالحريةيتمتعونالسجنخارججميعآكانوا0691عامقبل

إلىبالرحيلسارعقددهانالملازمأنوالطريف.عنهمعفوأالدولةرئيستسفيبن

القضائيةالأحكامفيوالاشكنازالسفارداليهودبينالتمييزعلىسخطهمعلنأفرنسا

قاسم.كفرمذبحةمرتكبيعلىصدرتالتي
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تجاهاسرائيلتمارسهالتيالدولةارهابعلىمثالآقاسمكفرمذبحةوتعد

رئيسجوريونبنمنكليعدكماسلطاتها.مختلفوتواطؤوبتدبيرالفلسطينيين

يحاكمهملمذلكورغمالمذبحةعنالأساسيينالمسيولينالدفاعووزيرالوزراء

الصهيوني.القضاء

قاسمضر!اراعتذ

منقليلوبعد5691،عام-كتوبرالأولتشرينمنوالعشرينالتاسعيوم

إلىعائدينقاسمكفربلدةسكانمنعشراتعدةكانمساء،الخامسةالساعة

بسببفرضقدكانالتجوللمنعنظاماأنمدركينغير،العملمنيومبعدمنازلهم

الحدودحرسقواتفاوقفتهم،(مصرعلىالثلاثيالعدوان)حربسيناءحملةبداية

منالعربمنشخصا47وسقطالنار:عليهموأطلقتطوابير،فيالإسرائيلية

إسرائيل.مواطني

دماغيةبجلطةأصيبعجوزرجلذكرىلهمبنيالذيالتذكاريالنصبويخلد

بينسيدةكانتجنينبينهممنكانالذينالقتلىبينمنكاننجلهأنعلمعندما

وكانت.الأشخاصمنعددالحادثفيجرحكمارحمها.فيتحملهالقتليجموع

الأردن.إلىالقريةتلكسكانلطردطارئةمبيتةخطةمنجزءاالمجزرة

الرقابةفرضخلالمنالأخبارهذهعلىالتكتمالسلطاتحاولتالبدايةفي

الأمينمنصبيشغل،الآنالاسرائيليالرئيس،بيريسشمعونوكان.العسكرية

الذينمنأشخاصستةنحويزالولا،الوقتذلكفيالاسرائيليةالدفاعلوزارةالعام

عددهمالبالغالقريةسكانمعظمأما.الآنإلىالحياةقيدعلىالمذبحةتلكمننجوا

صلاتتربطهمممنمنهم15%وثمة.المذبحةتلكبعدولدوافقد،نسمة000.18

هوياتهم.فيرئيسكعنصرالمجزرةارثمعيتعايشونوهمالضحايا،معقرابة

ذلكإنمكتبه-قالقاسمكفرقريةإلىبيريسالرئيستوجه،أسبوعيننحوقبل

إطارفيالمذبحةحولكلماتهبعنايةانتقىوهناك.الأضحىعيدحلولبمناسبةجاء

الماضيفيوقعتحيثقاسمكفرازورأناخترت"لقد:وقال،السلاميمتدحبيان

ثمةف!ن،الممارسةوفي،واليوم.بسببهاالعميقأسفناعننعربوالتي،خطيرةأحداث

كرعمدةفسروقدهنا".تجريوالعرباليهودبينالسلامعلىتقوموحياةتعاونآ
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بالأسف"نشعرإنناداعبارةأننلكاعتذار،أنهاعلىالكلماتهذهعيسىساميقاسم

بيريسإنالرئيسباسممتحدثمصدروقال.قالكما،نفسهالشيءهينعتذر"و"إننا

أولبيريسيكونوبهذا،.المحليينالزعماءمعحديثهفياعتذاركلمةأيضااستخدم

قاسم.كفرلطارتكبتالتيالمذبحةعنيعتذرإسرائيليرئيس

المصالحةإلىالراميةوالمبالرات،تاريخيجورعنالاعتذارمراسمأصبحتلقد

إفريقياجنوبمنبدءا،الأخيرةالسنواتفيمكانكلفيعامةظاهرةالوطنية

نأعلينافإن،صحيحبشكلقيمتهاتقديرمننتمكنوحتى.الأرجنتينإلىووصولا

بالمسؤولية.حقيقياعترافأومخلصندمعنحقيقةبهاتعبرالتيالدرجةنتفحص

السياساتتشكيلفيتسهمباتتوالتيمنها،تعلمهاتمدروسأينتفحصأنوعلينا

.السياقهذافيغامضةالإسرائيليةالحالةتبدوولا.الأرضعلى

حولعاماجدلآوأثارت،بالصدمةالبلادأصابتقدقاسمكفرمذبحةكانت

انتهاءعلىسنة12مروروبعد.والديمقراطيةالأخلاقيخصفيماأساسيةأسئلة

اليهوديةالمحرقةخلفيةعلىأثيرقدالجدلهذامثلكان،الثانيةالعالميةالحرب

هاليفي،بنيامينوكان.عامةمحاكمةأمامآنذاكالقتلةمثلوقد(.)الهولوكوست

إذاعماالمتهميناحدكانايخمان،أدولفمحاكمةفيالقضاةاحدلاحقاأصبحالذي

جنديلكلمبرراالمحاكمةوأعطتالأوامر.أطاعنازيلجنديأيضآمبررآليمنحكان

مثل،"فاضحبشكلمشروع"غيرأمرتنفيذلرفضالاسرائيليالدفاعجيشقواتفي

مثلآ.مدنيينقتلإلىيدعوعسكريأمر

عنالإفراجتم،بالسجنعليهموالحكمإدانتهممنوقتكثيربعدوليس،ذلكومع

الدفاعجيشلكن.العسكريةالحكومةألغيتقليلةسنواتوبعد.قاسمكفرفيالقتلة

علىلحملهمجنودهفيالالتزامروحتكريسأجلمنالكفايةفيهمايعمللاالاسرائيلي

يتصرفالجيشهذايزاللالىانما:فاضحبشكلمشروعغيرلأمرالانصياعرفض

الضمير.اعتراضأشكالمنشكلأيضدإصراربسبق

آلافالاسرائيليالدفاعجيشجنودقتل،قاسمكفرمذبحةتلتالتيالعقودفي

منالجيشقتلكما.الغربيةالضفةوفيغزةقطاعفيأغلبهمالأبرياء،الفلسطينيين

حتى،إسرائيلعربيعدولا.أيضآإسراثيلمواطنيمنعربامتظاهرينلآخروقت

تكونأنتريدلاأنهاعلىإسرائيلتصرفيما،الحقوقنفسلهممواطنين،اليومهذا

الحكومةممثليأنوعلى".ديمقراطية"يهوديةدولةوإنمامواطنيها،لكلدولة
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فإن،قاسمكفرمذبحةذكرىلتخليدالسنويةالاحتفاليةالمراسملطيشاركونلا

تاريخيإعلاننحواولىخطوةأنهعلىيومذاتاعتذارإلىيشارأنالمرشحمن

والفلسطينيين.اليهودبينللمصالحة

مسؤوليةيتحملونبانهمالاعترافالصعبمنيجدونالاسرائيليينمعظميزالما

بينمن،الصهيونيةالرريةوتستند.الفلسطينييناللاجئينمشكلةخلقفيتاريخية

علىشخصبايالظلمإلحاقإلىيحتاجلالهاالاخلاصأنافتراضإلى،أخرىأمور

تحقيقعلىويوافقونالوطنيةتطلعاتهمعنفحسبيتخلونالعربأنلو:الاطلاق

أنفسهم.همفيهمبمن،للجميعبالنسبةجيداذلكسيكونفكمأحلامنا،

بانناأنفسنانقنعبقيناطالمالأننا،الأذىشديدةتظلالتاريخيةالروايةهذهإن

سببلدينايكونلنفإنه،الفلسطينيةالمأساةخلقعنالمسؤوليةتحملفينشتركلا

إقرارناأهميةتكمنوهنا.بهمأوقعناهالذيوالظلمالجورتصحيحيوجبحقيقي

الصدد.بهذامسؤوليتنابتحمل

منسيكونفإنه،التاريخيالمصالحةإعلانعنفيهننشرالذياليوميحينعندما

ضيرلاإنه:عليهينطويالذيالهاموالدرس،قاسمكفرفيبيريساعتذارتذكرالممكن

والمسامحة.الغفرانطلبفيأبدآ

؟؟؟الموتىالتصرفهذاسيعيدهل

م/3115691-5/يونسخانمجزرة-83

1235"."عامسكانهاعددكانغزةقضاءفيفلسطينيةعربيةمدينةيونسخان

مترألف05382(أراضيها)ومساحةمربعمترألف"2023"ومساحتها..نسمة

مربع.

لمجزرة"يونس"خانمدينةتعرضت،م5691عامنوفمبرمنالثالثفي:المجزرة

"وبني"!عبسان"و"خزاعةفي،الشرقيةالمنطقةفيالاسرائيليونالمحتلوننفذهابشعة

"05."مناكثرالضحاياعددبلغوقد،أخرىأماكنوفينفسهاالمدينةوفيلماسهيلة

"الفيايضةلمامنطقةفيالقتلذروةكانتالعامنفسمننوفمبرمنالرابعوفيشهيد.

الشبابالاحتلالجنودأمرالمدينةمنالجنوبيالقسموفي"القرارة"،ومنطقة

وفي،شهداءشابا2"0"منكثرفسقطالنار،لإطلاقوشرعواطوابيرفيبالاصطفاف

شخصا.3"."الاحتلالجنودقتليونسخانمنالغربيالقسم
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"ريدانو"تل"المواصي"منطقةإلىالمجزرةوصلت،ام/5/11569الثالثاليوموفي

م/7/35791تاريخحتىمتقطعةالمجزرةواستمرت،يونسخانبحرشاطنعلى

م/3/115691يونسخانمخيمهـمجزرة4

"مخيمبمهاجمةالاسرائيليالاحتلالجيشقام،م5691عامنوفمبرمنالثالثفي

داخلرهيبةمجزرةالقتلةونفذ،"غزة"قطاعفيالفلسطينيينللاجئين"يونسخان

المدنيينالسكانمنشهيدآ25(،."منأكثرضحيتهاراح،المخيم

م/12/115691يونسخانمخيمهـمجزرة5

وحدةقامتم3/11/5391الأولىيونسخانمخيممجزرةمنأيامتسعةبعد

مجزرةبتنفيذ،م5691عامنوفمبرمنعشرالثانيفي،الاسرائيليالاحتلالجيشمن

الفلسطينييناللاجئينمنشخصآ275"داحواليضحيتهاراح،المخيمنفسفي

"01."منأكثرأيضآاستشهد،المخيمهذاعلىالاسرائيليالهجوموخلال،المدنيين

المخيمسكانمنآخرين
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م13/11/6791السموعهـمجزرة6

..الخليلمدينةمنالجنوبإلىكم14بعدعلىتقع،فلسطينيةعربيةقريةالسموع

شخصا.31"0"3م6191!كامسكانهاعددكان

الاحتدلقواتأغارت،م6691عامنوفمبرمنعشرالثالثالأحديوم:المجزرة

العدوواستخدملها،المجالرة"رافات"قريةوعلى""السموعقريةعلىالاسرائيلي

ثمانينمنوكثر،الصنعالأمريكية"باتون"طرازمندبابةثمانينالغارةهذهفي

،ساعاتأربعالغارةهذهواستمرت...طائرةعشرةواثنتي،مجنزرةنصفمصفحة

،العزلالفلسطينيينالمدنيينمنجريحآ،و"134"شهيدأثا!18ضحاياهاعددوبلغ

الاحتلالقواتنسفتوقد..الأردنيينالعسكريينمنعددالشهداءبينمنوكان

ستمنمؤلفةومدرسة،طبيةوعيادة،بالحجارةمبنيأكوخأ(و)15منزلأا"2"ه

باضرارالسموعمسجدأصيبكما،ميكانيكيةوورشة،غرف

م7/6/6691القدسهـمجزرة7

العدوقواتأمطرت،التالييناليومينوفي،م6791عاميونيومنالخامساليومفي

المحرقة،بالقنابلالمتواصلالقصفمنبوابل،وسكانها"القدس"مدينةالاسرائيلي

حوالياستشهادإلىأدىمما،الرشاشاترصاصمنوبموجاتوأرضأ،جوأ

فيوبعضهم،المنازلداخلبكاملهاعائلاتالضحايابينمنوكان،المدنيينمن03(0"

عليهم.المسلطةالنيرانجحيممنوهروبهمفزعهمأثناءوالأزقةالطرقات
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كما،وداخلهالقدسسورخارجوالتجاريةالسكنيةالعقاراتمئاتالقنابلدمرتوقد

والجوامعالكنائسمنبعددفادحةأضراروألحقتالسور،خارجالمخازنالقتلةأحرق

"بابخارج(شميدت!كليةوكنيسةحنة"ءالقديسة!كنيسةجملتهاومن،والمشافي

علىفيكتوريا"!أوغستاومشفى"الأسباط"بابومئذنة"الأقصىو"المسجدالعمود،،

الاحتلالجنودقامثم..والمرضىبالجرحىمكتظأالمشفىهذاوكان"،الزيتون"جبل

.والسياراتالسكنودوروالمتاجروالفنادقوالمدارسالأبنيةمحتوياتمنكثيربنهب

ام/679يونيورفحمخيممجزرةرو8

رفح""مخيمالإسرائييمالاحتلالجنوداقتحمم،6791يونيوعدوانإبان

جثثهموتركواجميعا،فقتلوهمرجلآ"23"علىالناروأطلقوا،الفلسطينيينللاجئين

جثثدفنت..وأخيرآالمخيمفياللاجئينباقيلإرهابأيامعدةالشارعفيمطروحة

جماعي.قبرفيالضحايا

/!،

صأ"8!لا4،

أأ!لأ!كيمنم!كبيبم!!،*--ءحمر-!!9ضمم!-لأ!!4؟!و؟،كولم!،ي!لآ4 8جصرص!4-+ء-ء-،بم

?+!كاكاكاصكا؟ا*!ي؟+!،!!+!

02/7/6791الكرامةمجزرةرو9

اللاجئينمخيمبالقنابلالاسرائيليونضربم6791عاممن//يوليو02في

منشخصأ"14"ذلكنتيجةفاستشهد،الأردنية"الكرامة"قريةفيالفلسطينيين

القصفوجرح،أطفالوثلاثةإبتدائيةمدرسةمعلمبينهم،الفلمميطينيينالمدنيين

شخصا"28،(
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6791حربقجماعيةبمجازرتعترفإسرائيل

المقدمة:

وقلقيليةونحالينوشبقةيونسوخانوقبيةقاسموكفرياسينديرمجازرتكنلم

مجازرفهناك.الفلسطينيالشعبضداسرائيلارتكبتهاالتيالوحيدةالمجازرهي

منوبقراراتوالترصدالاصرارسبقمعالإسرائيليةالسلطاتارتكبتهاأخرى

إسرائيل.فيوالعسكريةالسياسيةالمراتبأعلى

المجازرارتكابإلىتلجأفإنهامعينةسياسةتنفيذإلىتعمدعندمافإسرائيل

قررت6791عامحزيرانمنالخامسحربأعقابففي.بالجملةالقتلوعمليات

الضفةفيالعسكريةالعملياتنتيجةفرواالذينالفلسطينيالشعبأبناءمنعإسرائيل

وأراضيهم.بيوتهمإلىالعودةمن،وسيناءالأردننهرشرقإلىغزةوقطاعالغربية

ومتفرقةجماعيةمجازرارتكابحينهفيإسرائيلأقرتفقد،السياسةهذهولتنفيذ

.العودةمناللاجئينلردعالفلسطنيينوالأطفالوالنساءالرجالضد

نفسفيتقدمتقدكانت،الهاشميةالأردنيةالمملكةحكومةأنبالذكروالجدير

والتنديداللاجئينبعودةقرارلإصداروطالبت،الأمنمجلسإلىبشكوى،الوقت

تأمينإلىإسرائيليدعوقرارأالأمنمجلسوإتخذ،الإسرائيليةالطردبسياسة

وتسهيلعسكريةعملياتفيهادارتالتيالمناطقفيالمدنيينوأمنوخيرسلامة

عودتهم.

/146/6791تاريخ237رقمالقرانصيليوفيما

عنالآلاممنالمزيدرفعإلىالملحةالحاجةالاعتباربعينياخذإذالأمنمجلسإن

الأوسط.الشرقفيالنزاعمنطقةفيالحربوأسرىالسكان

حتى،للتصرفالقابلةوغيرالأساسيةالانسانحقوقإحتراميجبأنهيعتبرلىاذ
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عنالناجمةالالتزاماتلجميعالامتثاليجبأنهيعتبردماذ.المتقلبةالحربظروففي

قبلمن،9491أغسطسأب12تاريخ،الحربأسرىبمعاملةالخاصةجنيفإتفاقية

.النزاعفيالمعنيةالأطراف

عملياتفيهاجرتالتيالمناطقوأمنوخيرسلامةتامينإلىئيلإسراحكومةيدعو-ا

.القتالنشوبمنذالمناطقهذهمنفرواالذينأولئكعودةوتسهيل،عسكرية

بمعاملةالخاصةالانسانيةالمبادىء،بدقةتحترمبأنالمعنيةالحكوماتيوصي-2

تتضمنهاالتي،الحربزمنفيالمدنيينالأشخاصوحمايةالحربأسرى

.9491()أغسطسأب12فيالصادرجنيفإتفاقيات

ذلكعنتقريرورفعفعالأتنفيذأالقرارهذاتنفيذمتابعةالعامالأمينمنيطلب3-

الأمن.مجلسإلى

أخرىمجازراسرائيلارتكبت،الأمنمجلسقراروصدورالحربإنتهاءوفور

بتاريخالاسرائيليةرشيتكوتيرتمجلةقامتأنإلى،طويلةلفترةاخفاءهااستطاعت

الجنودشهاداتخلالمنالمجازر،هذهعناللثاملاماطة141عدد،8591//148

لشؤونالعامةالادارةوتقدم.ايرليخإييالبقلمارتكابهافيشاركواالنينوالضباط

بهاقامتالتيالمجزرةهذهتكشفالتيالشهاداتلهذهالحرفيالنصفلسطين

الإسرائيلية.السلطات

الأردننهرعليكمين

الكتيبة.إطارفيقبرناهم:السلاحطهارة

اييالالكاتب-141العدد،8591//148التاريخرشيتهكوتيرتالمصدر:

إيرليخ.

فقدالأوامر،نفذواطيبينجنودقصة،6791صيففيوقعت،قديمةقصةهذه

منوأقرتوضعتالسياسةوالقرارات،سياسةقرارتعلىبناءالأوامرأعطيت

نركيس،وعوزي،هرتسوغحاييم،رابينيتسحاقمثلالأشخاصمنمجموعةقبل

ولم،الجثثلإحصاءأحديقمولمأحد،ذلكيسجللم.قتلواوأولاد،نساء،مدنيون

هذهإلىقويأالضغطكانلماذايفهمأنيريدمن)إن.العقابوفرضبالتحقيقأحديقم

،003الحافلاتخطفيالفدائيينقضيةفيالمحاكمةإلىواحدأيتقديمعدمفيالدرجة

(.مرةلأولتنشرالتيالقصةهذهيقرأأنعليه
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منغابتالكبيرالنصرإحتفالاتوخلال،6791عامصيفمنالمجيدةالأيامفي

وبفخر،الكثيركتبلقدالشيء.بعضمختلفةتبدو،كثيرةأمورالاسرائيليينعيون

فترةخلالهربوالاجيء،ألف17لحواليأتاحتالتياللاجىء"بليت(،عمليةعن

عمليةوعن،الغربيةالضفةفيبيوتهمإلىالعودةشرقآ،الغربيةالضفةمنالحرب

نفسفيا67!عاممنأغسطسبدايةوحتىحزيرانمنتصفبينوقعتأخرى"بليت!ا

ذلكوبعدأذن،إلىفممنالجيشفيهمسوافقطهالأردننهرضفافعلى،المكان

معاذكهانا،جماعاتمنليسواالعمليةهذهفيالمشاركون.وتناسوهالموضوعأبعدوا

لواءفيتمامأمنطقيينوضباطأ،مجربينءمنضبطين،الاحتياطجنودمنكانوا،الله

بجمعالأسبوعهذاخلالقمنالقد.بهأمروامافقطفعلواوقد،الرابعاللواء،المشاة

هي:كماوبدورناالجنود،شهادات

فيالتنظيمشعبةفيبعملالرابعاللواءفيجندي:غرينشطينأهرونشهادة

:حيروتحركة

منطقةإلى،نيرةيعقوبقادهاوكان،كتيبتيأرسلت،الستةالأيامحربإنتهاءفور

كمائنبواسطة،الأردننهرطولعلىالحدودإغلاقهيبهاكلفناالتيالمهمةأريحا،

مرتإذالناقالت(اسمهأذكر)لاالضباطأحدمنتلقيناهاالتيالارشادات.ليلية

نطلقأنعلينا-الغربيةالضفةإلىالأردنمنيعودونالذينللاجئينقافلةمنابالقرب

الجوابأيضآ؟النارأطلقهل،أطفالبكاءسمعتلىاذا:الضابطشألت.عليهمالنار

.امرأةتكنلاكان:تلقيتهالذي

مسلحينجنودأربعةكنامعبرينعلىتشرفتلةرأسعلىكناالكمائنأحدفي

علىأصبحواوحينكمنانحونامتوجهينأشخاصضجةسمعنا.عوزيبرشاشات

وضوحبكلشاهدنالقد.بفزارةالنارلا!قوبدأناالأضواءأشعلنامنامقربة

الاتصالبجهازاتصلناثم.بكثرةالرصاصأطلقنايحملونها.كانواالتيالأغراض

عمليةوخلال،الضباطمنعددوصلذلكبعدالاجئينمنبقافلةاصطدمناأنناوأعلنا

سنةا6عمره)شابمنهماثنانجرحاللاجئينمنشخصآ5.6-0أسرناالتفتيش

عن)كفعلي،ردوقدهؤلاء؟كلإلىبحاجةنحنلماذاالضباطأحدسالت،وشيخ

الأردن.إلىاللاجئينأعدناالصباحوفيهرب،قداللاجئيندليلوكان(امرأةكونك
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فيللملابسمحلصاحبوهوغرينشطينفصيلةقائد:روهمانمناحيمشهادة

.غانرمات

منقوافلمرتوقد،كمائنفيكناأنمراتعدةحدثهذا.أقواليفيحذرأنا

التيالأوامر.القتلىمنعددأهناكوجدتوأصيبوا،عليهمالناروأطلقناالاجئين

فيالأشخاصعلىالتعرفحالةفيالعسكريةالاجراءاتإتباعهيإليناتصدركانت

نقوميردوالمو.اذا،الليلسريقولواأنمراتثلاثنطلبأنهوالإجراءوهذاالليل

منيغيرلنهذالكنمرةا7الليلسرنطلبأنباستطاعتناكانفورأ،النارلإطلاق

أنناهذامعنى،المنطقةنمشطكناالنارإطلاقبعدبلفقط،النارنطلقلمشيئآالأمر

منعددهناكوكانمراتعدةبلواحدةمرةيحدثلمهذاالمقصود.هومانعرفكنا

لمضيكان!الأوامروللكالأوامر.لنفمذفدطنرلدكناأنناالاف!راضلجبالمتلى.

تسلليحدثأنيمكنكانلاجئينتسللبالضرورةليستسللحدثإذاالنارب!طلاق

فترةفيولكنالمخربيناوالاردنيالجيشاو.المصريينالكوماندوزجنودقبلمن

النار.اطلاقبعدالانعرفانلايمكنالناراطلاق

نأجميعآعرفناالحدودمخترقيعلىالنارفيهااطلقناالتيالاولىالمرةوبعد

.امرأةتكنلالهوقالواالأوامرعلىاعترضأحدأأنأذكرلا،اللاجئونهمالمقصود

خلالمنوذلك،وحشيآكانالموضوعهذاكلأنموافقأناأطفالآ.قتلناأنناأذكرولا

أنتقتلةأننانشعرلم!القتلدرجةإلىولكن.إنسانيغيروربما-الوراءإلىنظرة

وبعدالآن.الموضوعهذافيأسئلةنفسيسألتأنيحدثولم،مثيرةقصةهذهتعلم

ينبغيكماالمهمةننفذلمبأنناأذكرأناستطيع-الخليلأونابلسضربمنواحديوم

مناالواحدداخلفيتثورأنيمكنعندها-الهدوءمنأسابيععدةتمرعندماولكن

وإنسانية.اخلاقيةاسئلة

القتلىبتسجيلأحديقملماللاجئينمنالقتلىأعدادنسجلكناأنناأذكرلاأنا

سلطاتإلىنسلمهمكنافقدنأسرهمكناالذيناللاجئونأمابأنفسنابدفنهمقمنا

.العسكريالحكم

الكمائنننصبكنا:تسفي-نيرمستوطنةفيمزارعسريةقائد:روئينافريم

منعشراتبضعقتلبالاحصاء،نلعبأنأجلمنوليسالحدود،إغلاقبهدف

،أيامعشرةخلالتوقفتكبيرةبأعدادالشمللمحاولات:أقلوربماأكثر03اللاجئين

الحدود.لإغلاقنقومهكذا
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فيجنود4-5منمكونةالكمائنكانتالكمائنلنصبخرجالسريةمنكبيرجزء

الأساسيةالمهمةالحدود،علىبالسيطرةكلفالذياللواءضمنهناككنا.كمينكل

أطفالآأصادفلمشخصيآأناودفناهمالقتلىبتسجيلنقملمكتيبتنانصيبمنكانت

أيةدونهادئآكانضميرييجبكمابالأمرقمتمهمتيإطارفيالقتلىبينونساء

مشاكل.

الأشخاصمنالعديدمعتتحدثأنتريدأنك،صحيحنفعلهماأنأعتقدلاأنا

للحربفيهاخرجتمرةكلفيقضيةليستهذه"صغيرة"شاتيلاتخلقأنبهدف

أنكوجهأحسنعلىالأوامرنفذنابهنقومأنتوقعوامابكلنقومأنعلينالزامآكان

للنفس.تعذيبعمليةتمارس

كانتعمقيم.شاعركيبوتسعضوالكتيبةفيفصيلةقائددور:بنحنانشهادة

بلبحريةالبلادإلىوالدخولالخطوطباجتيازللاجئينالسماحبعدمأوامرهناك

منالآخرالجانبإلىعاليةطرداجراءاتكانتالاجراءات.أخرىمرةطردهم

نقومثمفيهمنصرخالنار،نطلقلاخيالاتفيهانرىالتياللحظةفي.الأردننهر

شيءكلأنلكأقوللاالآخر.الجانبإلىأخرىمرةاعادتهموالهدفلإعتقالهم،

إتجاهفياللاجئونفيهاهربحيثالأحداثبعضأذكرأنا.بالمئةمئةيرامماعلىسار

ولكنالنار.عليهمنطلقكنابينهمونساءأطفاليوجدلاأنهندرككناوعندماالكمين

بالنسبةكبيرنفسيعذابهناككان،عشراتعدةإلىوصلالقتلىعددأنأعتقدلا

كناالأولالليلفيالنارإطلاقبدأعندماعليهماشفقنا.اللاجئينبمسألةيتعلقلما

حدثالماساةمنالأكبرالجزءلكنمنهمواحدأيياتيلاأنكبيروباملننتظردائما

المحورهذاوكانأريحامنطقةفيمخيماتهمإلىالعودةأرادوااللاجئينلأنمنطقتنافي

.القدسإتجاهفيالرئيسيهو

يقملمأحداأنوحتىقتلوااللاجئينبعضأنممنأذكرلاعلميإلىنمىلقد

.الخارجفيالجثثأعضاءشوهدتفترةوبعديجبكمابدفنهم

الاستثماراتقسمبونيهسوليلشركةمديراليوموهوالكتيبةقائد:نريهيعقوب

حركةمؤسسيومنإحتياطكتيبةقائدوالاقدامالشجاعةوسامصاحبيوفيلغبنة

العمل:حزبنشسمطيمننريهيعقوبالآنالسلام

علىأريحاقطاعفيعملياتيةبنشاطاتللقيامكتيبتناأرسلتالحربإنتهاءفور

التياللواءقيادةفيالعملياتضابطمنالأوامرتلقيناأننايماعتقدناالأردننهرضفة
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الضفةسكانمنالعديدهربالحربخلالالحدودإغلاقكانتالأوامرأريحافيكانت

هناكيكنولمفتحمنظمةالوقتذلكفيتكنلمالحدودطريقعنمنطقتناعلىالغربية

كلهالأردننهرخطحدودإلىالأردننهرتحويلبساطةبكلالمسالةكانتفدائيون

هناكوليستأيضاطرقاهناكتكنولمأمنيةسياجاتهناكتكنولممخترقاكان

بواسطةالحدودلاغلاقالوحيدة.الطريقةمكانأيمنالأردننهرعبورفيمشكلة

منكمائن:الأرد!ننهرطولعلىالليلفيوكمائنالنهارساعاتخلالثابتةمواقع

وإذامراتثلاثتنادواأنيجبحركةبايتشعرونعندماهيكمينكلفيجنودأربعة

تلقىأنهيقولأنيستطيعاحدلاالقتلاجلمنالنارتطلقواأنعليكمإجابةتسمعولم

لقدوالصحيحالعبورلمنعأوامركانتكهذاشلض.لميحدثوالأطفالالنساءلقتلاوامر

أطفالا.قتلناأنناأذكرلاولكنونساءرجالقتل

هذا؟سؤالأيبذلكيعلمنكانواالمنطقةقيادةبلطبع

للخدمةكتيبتهمعيوفالإبنيخرجلوفمثلاالوقتذلكبمصطلحاتنفكرأنيجب

دوليةمشكلةسيشكلالسلاحيحمللامدنيأيمنمساسأيمنواثقأنالجليلفي

السكانمعللتعاملبالنسبةالموقفلهذامشابهوموقفيتماماوادردغيرأمروهذا

.السلاحيحملونلاالذينالرجالحتىنضربالمدنيينأنممكنغيرهذاالمدنيين

يأيكنلمعندماالستةالأيامحربمباشرةتلتالتيالفترةعننتحدثهناولكننا

نلكبعديفعلونماذايعرفوالموالمدنيونواضححدودخطهناكيكنلممستقراشلض

منظمةإعادةلها:مثيللاإنسانيةالعمليةهذهوكانتاللاجنبليتعمليةبدأتبفترة

بالأمرولكنمكلفاكنتشخصياالجسورأناطريقعنالضفةإلىالأردنمناللاجئين

وثباتها.الحدودإستقرارمشكلةلدينافعلاكانتالأمرهذامععلاقةدون

بالتاكيدالمدنيينعلىالنارلإطلاقتقضيكانتالأوامرأنونزعمنأتيأنولكن

قتلوشاهدكمينفيكانجندياأنيحدثأنيمكنبالطبعولكنصحيحاليسهذا

السياسة.هيهذهبأنيمكناللاجئين

لايارفاق:لهمقلتالفصائلقادةمعالموضوعهذافيمراتعدةتحدثتلقد

العليا.المسالةالمراتبمنبمراقبةالنارتطلقواأنعليكمأسبابدونالنارتطلقوا

يمكنكيفنظريةأعداء؟بصورةأملاجئونأمامكالذينأنتعرفأنيمكنكيفهي

ماهيكمائنبوضعأوامرتلقيتشخصياإلىكمائن؟أنابحاجةنحنلماذانتساءلأن

مفتوحة؟الحدودأتركأنالبدالو
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هذهبنيرانقتلواونساءرجالاشاهدتقتلىأطفالاواحدةمرةولاأشاهدلمأنا

كان!اذاالقتلىمنعشراتعدةإلىوصلالعددأنأعتقدولالاأولاداولكنالكمائن

أننيحادثةأذكر؟أنانفعلهأنيمكنتسجيلأيالقتلىمنعشراتعدةأقدرأنعلي

جثتينووجدتاللهعبدالملكجسروبيناللنبيالجسربينكمائننامنكمينإلىوصلت

عليهماذاتساءلأحداأنأسمعلمأنابدفنهمالجنوديقومبأنأمراأعطيتللاجئين

يصدرالذيأنكنتولوإمرأةيكونلاأنعليهوردواأطفالبكاءسمعإذايفعلأن

وتطردهمتقومأنعليكالمدنيينمنأمامكالذينأنعلمتإذاللجنودلقلتالأوامر

عليهم.النارتطلقلاوأن

اللواءمنصبالوقتذلكفيشغلالذياللواءقائدنائب:جورناليكسشهادة

.ل!دارةالاسرائيليالمركزعاممديرحاليابالوكالة

أسلاكهناكتكنلمالأردننهرعلىالسيطرةمشكلةكانتالقطاعهذافيالمشكلة

تماما.مخترقةكانتوالحدودشائكة

.تلقىالأسلحةيهربونالذينالمهربينأواللاجئينأمامكثيرةالتسللكانتإمكانيات

أستبدلتشهربعدنريهكتيبةعاتقعلىألقيتالمهمةالحدودبإغلاقأمرااللواء

.بأخرىالكتيبة

الشانهذافيتقاريرأرسلنابالطبعلاجئونخلالهاقتلحادثتينأوحادثةأذكرأنا

العملهذابينالتمييز.حدثأيعنتقريرآيقدمالاسرائيليالجيش.المنطقةقيادةإلى

بتقريرنبعثكناتطلقكانتطلقةكلالعلياالقيادةفييجري-لاأممهمأكانإن

المنطقةقائدالعسكريالحكملىالىالمنطقةقيادةإلى،العملياتشعبةضباطبواسطة

كانتالطريقة.رجيفأريكالمرحومكانالعملياتشعبةضابطنركيسعوزيكان

خلايابواسطة،طويلةحدودطولعلىكمائننصببواسطةبالليلالحدودإغلاق

نقررالحالةهذهمثلفيالكمائنهذهأمنضمانإلىبحاجةوكناالجنود،منصغيرة

الحدود.إغلاقبهدفهذاكل،الجيشفيمتبعهوكماالنارلاطلاققواعدلهم

إعادةفيالرغبةهودايانموشيالوقتذلكفيالدفاعوزيرسياسةميزالذيولكن

علىأسبوعكلمراتعدةفعلآشاهدتهلقدطبيعتهاإلىالغربيةالضفةفيالحياة

العملشكليمليالذيالاطاربنفسمباشرةالتوجيهاتيصدروكانتعديلأقل

وصورته.
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إقتصادي:معلقحاليااللواءفيالاستجباراتضابطتبشلير:بنسحاقشهادة

لىالىلدفاعوزارةإلىذلكفينصلأند!نبالمنطقالموضوعهذامعالجةيمكنلا

.6791صيففيالسياسيةالمراتبسياسةكانتماذاتبحثوأنالحكومةوزيرمكتب

إتجاهفياللاجئينحركةكانتالوحيدةالحركةالمخربينتخشىوقتهاتكنلم

نأأذكرأنامصريينكوماندوزجنودولامخربونهناكيكنلمالغربيةالضفة

النارإطلاقثمللاجئينكمائننصبهيالحرببعدالأولىالمرحلةفيكانتالسياسة

واضحةسياسةتحددلمطالماالغربيةالضفةإلىالعودةمنردعهمأجلمنعليهم

تحتاجلاالتيالمشهورةالأمورمنالامرهذايعودولاكيتخويفهمالهدفإتجاهم

.شهادةأيةإلى

أتحدثلاأنعليهالناريطلقونالحدودمكسيكيأييعبرعندماالمتحدةالولاياتفي

.المتحدةالولاياتعنبلالشيوعيةالدولعنالاطلاقعلى

قبلمناليهوديةالوكالةإدارةعضوحالياالمنطقةقائدنركيسعوزيشهادة

العمل:حزب

صادرأمرهذاالغربإلىالاردننهرتعبرالتيالطرقلاغلاقأوامرهناككانت

أنناأذكرلاأناالفدائيينأمامالغربيةالضفةإغلاقعنتحدثنالقدالعامةالاركانعن

اللاجئين.عنتحدثنا

يطلبونشخصأيشاهدوإذاالكمينبطريقةتتصرفكانتوهذهكمائنوضعنا

تعرفأنيمكنهلعدوأنهعلىدليلفهذاالليلسرالقادميعطلموإذاالليلسر

نأدمكنالحالههذهفيلأنهمالاضاءةدسمعملأنلس!طعلاكذلك؟لاأملاجعأنه

بعدالأولالشهرفياعاما8منذحدثعماالآنتكتبأنكتنسىأنيجبلايشاهدوك

كمينفيكنتإذامستديمةأوامرهناكتكنلممنظمشيءأييكنلمالحربإنتهاء

ذلكجراءمنيسقطوقدقنبلةعليكيلقىقدإليكالقادمأمامجيدبشكلوتصرفت

نأتبينثمالليلفيخيالاالكمينشاهدإذاتحقيقلجانإلىنحتاجثمصفوفنفيقتلى

دلالةالليلسركلمةعلىيردلاانهالحدودعلىتقف؟غنكيفعلأنيمكنماذالاجئهذا

؟الحالاتكلفيقتلوهمانهمتعتقدهلعدوكانهعلى

طلبمنوبدلاتصرفاتهمفييبالغونرفاقهناكالغربيةللضفةكقائدتجربتيمن

العالية.الأمورمناكثرحدثتامورااناذكرلاان.فوراالناريطلقونالليلسركلمة

ثمالشرقيةالحدودإغلاقأجلمنجنديأرسلإذاواضحاأمراكررأنأود
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هذهالليلفي.يقتلأنبهدفالناريطلقفإنهإجابةأييتلقىولاالليلسركلمةطلب

ويفترضترجيديةأمورهناكتحدثحربهناكتكونعندما:الكمينفيالأوامرهي

هذا.يعرفكانالعامةالاركانرئيسوأنالشأنبهذاوصلتتقاريرأن

الوكالةعاممديرذلكبعدالمناطقفيالعملياتمنسقجازيتشلوموشهادة

اليهودية.

فانالغربيةالضفةبهاخدمتالتيالفترةقبلوقععنهتتحدثالذيالموضوع

منمتأكدالستأنإشاعاتايضاسمعتا679عام8شهرنهايةفيمنصبيشسلمت

.الأشكالمنشكلبايالأمرهذافيمتورطاكانالعسكريالحكمأن

حالياا/76/769-13تاريخمنالغربيةالضفةحاكم:هرتسوغحاييمشهادة

الدولة:رئيس

كانتتمامامعاكسشيءحدثفقدحدثفإذاالقصةهذهعنشيءأيأعرفلا

هذهحصلتوقدالأردنإلىللخروجتصريحعلىللحصولعديدةعناصرتاتي

تصاريح.علىالعناصر

وزيروحالياوزراءرئيسذلكبعدالعامةالأركانرئيس:رابينبنيسحاقشهادة

.دقاع

العبوربمنعاوامرهناكالحالهوكماالعبوربمنعأمرهناككانأذكرماعلى

للأوامروفقايتمكانأذكرماعلىالنارغطلاقالحدودطولعلىالآنالحالهوكما

التحذير.يتمأنبعدالناريطلقونللجيشالدائمة

ررنين:أفرايمسريةفيفصيللاقيب:شموئيليايستيكبنسحاقشهادة

وضعاكانللفنانينهودعينمستوطنةسكانمننحاترومانمناحمقسمفي

الجانبومنكمائنبواسطةالحدودلإغلاقأوامرتلقيناجانبفمنحقاموسفا

وكانالليلفيالغربيةالضفةإلىالعودةعلىاللاجئونيحثونالأردنيونكانالآخر

عدةوقعتللكمائننتيجةشخصا1-15قوامها.مجموعاتعنعبارةالعائدون

فصيلرقيبكنتأناأحدا.لايشرفهذاالمدنيينمنالعديدقتلحيثموسفةأحداث

لمأناالنارإطلاقعدموهيتماماواضحةأوامرأعطيتبهاإشترتالتيالكمائنفي

معتتعارضأوامروهناكشخصيمنطقالأوامرهناكبتنفيذملزمونأنناعلىأوفق

الأوامر.ننفذلاوعندهاالإنسانيالتفكير

فيوالرفاقجدامظلمةليالهناكوكانتالنارغطلاقعدمواضحاامراأعطيت
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الضغطفتراتفيالزنادعلىيضغطونكانوشخصباييشعرونكانوعندماالكمائن

بعدجاءتالفترةهذهأنخاصةذهولمنعانواالجنود.غريببشكلالجنوديتصرف

نأالمتسللينعادةنسأللاالحربفتراتوخلالالحدودمناطقففيمباشرةالحرب

كنتبهاإشتركتالتيالكمائنوفيفصيليفيأنهأعرفأنابأنفسهميعرفواأويقفوا

مني.بأمرإلاالنارلايطلقونكيالجنودفيأصرح

اللاجئينيرسلونوهمالأردنيينأصواتأسمعوكنتالعربيةاللغةأعرفأنا

منالقتلىعددتقديرأستطعلاجداومؤسفةبائسةالظروفهذهكانتليبالنسبة

القتلى.نشاهدأنمفرحاشيئايكن.لموأطفالنساءالقتلىبينكانوربمااللاجئين

91-869173منلمجازرا

م9/268/91الكرامة"مجزرة0-9

اللاجئينمخيمبالقنابلالاسرائيليونضربم6891عامفبرايرمنالتاسعفي

كواخواصابواالأونروا،موظفيفقتلوا"،الأردنية!الكرامةقريةفيالفلسطينيين

آخرين.5"0"وجرحواشخصآ"ا4"وقتلوا،البنينومدرسةاللاجئين

الكرامة:معركة-مم!

053.الساعةالهجومإسرائيلبدأت:المعركةأحداثوسيرالقتاليةالعمليات

وقدوالجنوبيالأوسطالقطاعفيالمقترباتجميععلىا689أذار21يومفجرمن

تقدرالمدرعةوالعرباتالدباباتمنمكونةمقتربكلعلىقتالمجموعاتحاولت

ولكنهاالأردنيةالقواتلمفاجاةصامتبهجومالقيامإسرائيليجنديألف(15ب)

جويبقصفالهجومبدأحيثالأردنيةللقواتمعروفةوتحركاتهامكشوفةكانت

والتزويدالمواصلاتوخطوطالخلفيةوالدفاعاتالأماميةالمواقعجميععلىومدفعي

المقترباتعلىالتقدمقواتهوبدأتالأردنيةالثانيةالفرقةواجهةإلىتصلالتي

التالية:

بعدةالاسرائيليةالقواتقامت:)داميا(محمدالأميرجسرمقترب5

وكتيبةمشاةكتيبةمنمرلفةبقواتمحمدالأميرجسرلاجتيازمحاولات

مثلثغربإلىالوصولواستطاعت6891أذار21يوم0.64الساعةدبابات
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واستطاعتوالدروعالقادسيةلواءمنالحجابقواتلهاوتصدتالمصري

خسائرالاسنادأسلحةفيأحدثأنبعدالعارضةمرتفعاتنحوتقدمهوقف

المشاةمواقعباقتحامأخذتالتيالاسرائيليةالدباباترمايةمنعديدة

الاسرائيليةالقواتوتقدمتجديدةمواقعإلىبالانسحابالقوةقائدوأمر

الأردنيةالمواقعاختراقهدفهوكانالمصريملالثحتىالحجابقواتخلف

لكنالشماليةالسلطمرتفعاتإلى-العارضةالمصريمثلثطريقعنوالتقدم

تصدرالاسرائيليةالقيادةجعلالأردنيالعربيالجيشواستبسالصمود

المعداتفيالخسائرمنالكثيرالعدوليتركالنهرغربيإلىبالتراجعأوامرها

.والأرواح

القواتمحاولةإحباطالحجابقواتاستطاعت:سويمةجسرمقترب

بعدحطينلواءواجهةعلىسويمةاللهعبدالأميرجسراجتيازالاسرائيلية

يقودكانالذياللهالعبدراضيمحمدالملازمبقيادةإضافيةبقواتتعززتأن

النهر.علىالتجسيرعمليةإفشالاستطاعوالذيدباباتفصيل

المنقولةوالمشاةالدباباتالاسرائيليالجيشاستخدم:الصافيغورمقترب

فيالأردنيةالقيادةلاشغالالمدافعةالقواتلاختراقوالمظليينبالمجنزرات

ومهدالمنطقةسكانولإرهاب،الأوسطالمقتربفيإسرائيلصدعلىالتركيز

بعدآليةقوةوتقدمتالاستسلامإلىتدعوالتيالمناشيربإلقاءهذالهجومه

حواليالغمرمخفرباتجاهألية06بحواليتقدرالغمرلمخفرالطائراتتدمير

وتمكنتعربةواديفيالأردنيةالقواتالعدوطائراتوهاجمت.584الساعة

القواتمعوالاصطدامالصافيغورإلىالوصولمنالاسرائيليةالقوات

تفوقمنالرغمعلىالأردنيةالقواتوصمدتومشاةمظليينمنالأردنية

منعددتدميرمنالأردنيةالقواتوتمكنتوالعددبالعدةالاسرائيليةالقوات

احتلالمنمنعهواستطاعتجنودهمنعددوقتلالإسرائيليةالقواتدبابات

اليوممنا0017الساعةالانسحابإلىاضطرهممامؤابمرتفعاتمنمواقع

.6891آذار12نفسه

ثمبضراوةالمقتربهذاعلىالحجابقواتقاتلت:حسينالملكجسرمقترب

الجنوبمنالشونةمشارفإلىوالوصولاجتيازهامنالاسرائيليونتمكن

والاسرائيليةالأردنيةالدباباتبينالقتالودارصباحآ.006الساعةالغربي
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الغربيالجنوبفيتقعمنطقةإلىالانسحابإلىالاسرائيليةالقواتاضطرمما

القواتبعضوتمكنتالشونةإلىاندفعتحيثتنظيمهالإعادةالشونةمن

)قواتمظليينإنزالهنالككاننفسهالوقتفيوالكرامةإلىالوصولمن

مقتربعلىالأردنيالجيشلمواقعشديدوقصفالكرامةفي(جوآمحمولة

سرايامنمختلطةقتالبمجموعةالاسرائيليةالقواتوتقدرشعيبوادي

كتيبةإلىبالاضافةالدباباتمقاومةومدافعجوآالمنقولةوالمشاةالدبابات

هيلوكبتر.طائراتمنذلكقبلأنزلتمظليين

لطرفينائرخساد.

الاسرائيلية:القواتخسائر.ه

جنديأ.025القتلىعدد)1(

جريحأ.054الجزحىعدد()ب

91ومسلحةسيارة42وناقلة18ودبابة27عنعبارةوهيآلية88(تدمير)ب

شحن.سيارة

الأردنية:المسلحةالقواتخسائر6.

شهيدآ.61الشهداءعدد1()

جرحى.801الجرحىعدد()ب

بة.دبا31تدمير(ب)

مختلفة.آلية93تدمير)د(

الأردنيالصعيدينعلىإيجابيةنتائجالكرامةلمعركةكان:المعركةنتائجهـ.

ومنها:والعربي

الكرامةمعركةوراءمنمرجوةكانتالتيالاسرائيليةالأهدافتحطيم.\

الأردني.الصمودصخرةأمام

التصرفعلىالقادرالأردنيالعربيللجيشالعاليةالمعنويةالروحظهور2.

والتصميم.الارادةخلالمن

اقتصادضرببهدفالغورأرضمنشبربأيبالتمسكإسرائيلفشل3.

نراعيأ.الأرلن
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و.ر&ود

.8

الدخولعلىالأردنإرغامفيالسياسيةأهدافهاتحقيقفيإسرائيلفشل

سلمية.تسويةأيةفي

حسابعلىالإستراتيجيوعمقهاحدودهاتوسيعفيإسرائيلفشل

.الأردن

6791معاركفيأصابهايأسبعدالهيبةالعربيةللأمةالمعركةهذهأعادت

عليه.والانتصارالعدوانردعلىقادرونالعربأنفأثبتت

بعديقهرلابأنهإسرائيلتدعيالذيالاسرائيليالجيشأسطورةتحطيم

.م6791حرببعدالغرورأصابهاأن

المعركة:قوأقوالفعل

كافةإلىثراهاللهطيبطلالبنالحسينالملكجلالةالأعلىالقائدرسالة

البطولةمواقففيهاثفنالتيالمعركةبعدالمسلحةالقواتمنشمبي

معركةمثلت"لقد:قالحيثالثورةجندأنهمفيهاأثبتواالتيوالشجاعة

بعنفهزتأنهاذلكحياتنافيهامأمنعطفأالمختلفةبأبعادهاالكرامة

بهقمتممابفضلوإيمانكمبفضلذلككلالاسرائيليةالقواتأسطورة

استخدامواجدتمحقوقكمإحكامأعدتمحيثتنظيممنحققتموماجهدمن

منيوالحديثالأساليبمنالجديدوطبقتمأيديكمفيوضعالذيالسلاح

ودرعاللتحريرمنطلقأسيبقىالبلدهذابأنيقينلعلى!اننيالخطط

بأرواحهمعنهويذادبسواعدهميحمىوالمناضلينللنضالوموئلأللصمود

".معكمواللهالكبرىالكرامةيومفيالنصر!الى

الصحف:بعضقالتهما،نذكروالأجنبيةالعربيةالساحةعلىالفعلردود

الإسرائيليالهجومأعقابفيأمراناتضحقدأنه:قالتتلغرافالديليأ(

ذإفادحأخطأحساباتهمفيأخطاواالاسرائيليينأنأولهماالكرامةعلى

علىهجومهمأنوالثانييتوقعونكانوامماأعنفمقاومةواجهواأنهم

شيئأ.يحققلمالكرامة

بضراوةالمعتدينالأردنيالجيشقاوملقد:قالتالأمريكيةنيوزويك(ب

العربي.العالمبطلالحسينالملكجعلتالمعركةنتائجلىانوتصميم
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:الإسرائيليونالقادة)ب(

"أنلهحديثفيالإسرائيليالجيشأركانرئيسبارليفحاييمقال)11(

ثلاثةتعادلعسكريةا-لياتالأردنعلىالأخيرهجومهافيفقدتإسرائيل

.حزيرانحربفيفقدتهماأضعاف

شاهدت"لقدقالالاسرائيليةالقتالمجموعةقائدبيلداهارونالمقدم(ب)ب.

أصيبتقبلمنكهذاقصفأأرلملكننيحياتيفيمراتعدةشديدآقصفأ

".اثنتينعداماالعمليةفيدباباتي

21/8/9691الأقصىالمسجدحرق

/21/8بتاريخالمباركالاقصىالمسجدبحريقللقيامالاسرائيليونخططلقد

ولكن.الاصلاسترالييهوديوهو"روهان!دنيسللمدعوالمهمةواوكلت6891

"دنيسعلىالقبضوالقيوقعها،قبلالجريمةالاقصىالمسجدحراساكتشف

جريمتهونفذثانيةعادثماسترالياالىوابعدصوريةمحاكمةوحوكم"روهان

السلطاتقبلمنالقدسالىبعودتهالسماحومجرد.9691//218بتاريخالنكراء

الجريمة.تنفيذفيمعهتواطؤاتعتبرالاسرائيلية

لديهممعينةذكرىلهاالتيبالتوارلحئجدايهتموناليهودانالمعروفومن

ولهذا،الهيكلتدميرالىيعوداليهوديالتاريخفيمهماشيئايعني/218وتاريخ

.المباركالاقصىالمسجدحريقتاريخهوالتاريخنفسيكونانارالوا

المسجدفيالفجرصلاةالمصلونادىانبعد21/8/9691صباحفيالحريقشب

مواضع:ثلاثةفيوكان،المصلينمنالمكانوفرغالمباركالاقصى

والذيالاقصىللمسجدالشرقيةالجنوبيةالزاويةفيالواقععمرمسجدفي:الاول

استلمعندماعنهاللىرضيالخطاببنعمربناهالذيالاولالمسجدالىيرمزكان

ذلكالزلازلهدمتثم،الدمشقيصفرونيوسالبيزنطيينبطريركمنالقدسمفاتيح

اكمملجدلدأمسجدأمكانهبنىالذىمروانبنالملكعبدالخلمفهعهدهبلالمسجد

م.296سنة

الذيالنصرعنوانحرقبهدف،والمحرابالايوبيالدينصلاحمنبرفي:الثاني

.م1871سنةالصليبيينمنالقدسحررعندماالايوبيالدينصلاحالقائداحرزه

الاقصىالمسجدمنالغربيةالجنوبيةالزاويةفيالواقعةالعلويةالنافذةفي:الثالث
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الداخلمناليهاالوصولويصعبامتارعشرةحواليالمسجدارضيةعنوترتفع

حريقوكان.روهاندنيسلدىمتوفرايكنلمالذيالامر،عاليسلماستعمالبدون

أخرينافراداهناكانعلىيدلمما،الداخلمنوليسالخارجمنالنافذةهذه

الاسرائيليينإشرافتحتكانتحيثالخارجفيالغربيةالجهةمنروهانساعدوا

المغاربة.بوابةعلىوسيطرواالمغاربةحارةهدمواانبعد

معبعضهيتصلسوفالثلاثةالمواقعفيالحريقأنيعتقدونالاسرائيليونكان

جميععلىليأتيشمالايمتدثمومنكليا،للمسجدالجنوبيةالواجهةويدمربعض

قدالعلويةالنافذةخارجفيالنارلانتماما،محظوظينيكونوالمانهمالاالمسجد.

علىمساعدةعاملوجودعدموهو،بسيطلسبباحد،يطفئهااندونبذاتهاانطفأت

حجريةالنافذةمادةلانللمسجد،الجنوبيالجدارووسطالنافذةهذهبينالحريق

وسطيحترقلمولذلكالحجر.منكلهالوسطالىالغربمنالجنوبيوالجدار

حوالىمساحتهماوحرقتشمالاالنارامتدتثم،الشرقيةوالجهةالجنوبيةالواجهة

متر0044البالغةالاقصىالمسجدمبنىمساحةمجموعاصلمنمربعمتر0015

المسجد.ثلثحواليأي،مربع

المسجدعنالماءالقدسبلديةفيالاسرائيليونقطعالمسجداحراقيومنفسوفي

الاطفاءسياراتانكما،الحريقاطفاءفيالمواطنونيستعملهلالكيالمباركالاقصى

جميعالمقدسيونالأهالياطفأانبعدمتأخرةحضرتالقدسبلديةمنالاسرائيلية

العالميةوالصحافةالتلفزيونوكالاتتصورهالكيجاءتبل،شيئاتفعلولم،النيران

التيالعربيةالاطفاءسياراتالناراطفاءفيساعدوقدواجبها.ادتانهالايهامهم

الل.ورامالخليلمنوصلت

911

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


9691عامالمباركالأقصىالمسجدحرقفيالصوربعض

يمأ.

http://www.al-maktabeh.com



إ

-كبم

131

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


131

http://www.al-maktabeh.com



النهرشرققالاسرائيليالطيرانمجازر

والمدرجالعدسيةقريتي7/3/6891

الىالوصولمننتمكنلمالجرحىمنوعددشهيدأ14عنهنتججويهجوم

عددهم

وماقتيلأ03عنهنتجالسكنيةالأحياءاربدمدينةعلىجويهجوم/4/86891

جرلح003عنيزيد

وعددشهيدآ23عنهنتجحولهاوماالسلطمدينةعلىجويهجوم/48/6891

الجرحى.منكبير

شهيدأ16فيهاستشهدجويبهجوماسدكفرمجزرة/3/126891

شهيدأ.23عنهانتج(حزير)السلطعينمجزرة26/3/9691
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3991-4791منلمجازوا

م791ا/5/!ااطدالبنانمخيمات19-هجزرة

بين"لبنان"فيالفلسطينييناللاجئينمخيماتالإسرائيليالعدوطائراتهاجمت

منشخصآ"ه!.استشهادعنالهجومهذاوأسفرم..7491/مايو/16و14

دا"النبطيةبمخيمكبيردمار!الحاق،بجراحآخرين2"00"هـاصابةالمدنيين

م/9/8291-1618وشاتيلاصبرامجزرة29-

آلاف:يصدقلايكادبحيثالفظاعةمنكان،أيلولمنعشرالسادسليلةحدثما

وشاتيلا،صبرامخيميسكانمن،واللبنانيينالفلسطينيينوالأطفالوالنساءالرجال

بيغنمناحيمحكومةبانهياروتسببت،العالملهااشماز،وحشيةمجزرةفييقتلون

تنفيذهاأوالأوامرإصدارتولواالذينالمجرمينمنأياولكن،الصهيونيالكيانفي

بعد!للمحاكمةيقدملم

بيروتحولالفلسطينيينللاجئينوشاتيلاصبرامخيمياقتحامخطةأعدت

اللاجئينمخيماتإضعافبهدفوذلك8291،عاملبنانلغزوالأولاليوممنذ

.لبنانخارجالهجرةإلىالفلسطينيينودفعبيروتفيالفلسطينيين

المخيمين،اقتحامعمليةبدأتم/169/8291الخميسيومشمسغروبقبل

الصهيونيالاحتلالوجنوداللبنانيةالكتائبمليشيانفذتهاالتيالمجزرةواستمرت

إليهماالدخولويمنعالمخيمينيحاصرخلالهاالاحتلالجيشكان،ساعة36حوالى

مهمةلتسهيلليلاالمضيئةالقنابلالاحتلالجنودأطلقكمامنهما،الخروجأو

المليشيالمقاتليأخرىلوجستيةمساعداتالصهاينةالجنودوقدم،الميليشيات

المذبحة.أثناءالمارونية

مستشفىإلىوالنساءالأطفالمنعددهروببعدالمجرةعنالمعلوماتتسرببدأ

بعضإلىالمذبحةأنباءوصلتبينمابالخبر،الأطباءأبلغواحيثشاتيلامخيمفيغزة

حتىالمذبحةاستمرتوقدام،/179/829الجمعةصباحالأجانبالصحفيين

بينساعةأربعينفيقتلواوامرأةوطفلارجلا7932ام/18/9829السبتظهر

عندالمخيمفيكانوانسمةألفعشرينأصلمنونلك،8291سبتمبرأيلول17-18

قتلواشهيدأ0018منهملبنانيا،136منكثرالجثثبينوجدوقد،المجزرةبدء
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004وغزةمستشفىفيشهيدا7901قتلفيما،الضيقةوالأزقةالمخيمينشوارعفي

عكا.مستشفىفيآخرشهيد

المحررأيقظالسبتيوموصباحالجمعةيومطوالالمذبحةاستمرتوبينما

مناجمحكومةفيالدفاعوزيرشاروحنإرييليشايبنرونالاسرائيليالعسكري

سعيد"."عامببرودشارونفاجابهوشاتيلاصابرافيالمذبحةبوقوعليبلغهبيجين

فماذا...قتلواجوييم"جوييمباستهانةليعلنالكنيستأمامبيجينوقفبعدوفيما

.!؟نفعلفماذا...غرباءقتلوا"غرباء"أيإ؟نفعل

حكومتهوأعضاءبيجينبمسؤوليةالاسرائيليةكاهانالجنةتقريراعترفولقد

صابراإلىالكتائبقواتدخولقراراتخاذهمإلىاستناداالمذبحةعنجيشهوقادة

النخبةبتحميلاكتفتأنهاإلا.المخيمدخولعلىالقواتهذهومساعتهموشاتيلا

وعدمشارونإقالةبطلبواكتفت.الباشرةغيرالمسؤليةالإسرائيليةالصهيونية

.8391أبريلفيخدمتهمدةانتهاءبعدالأركانرئيسابتانلروفائيلالتمديد

تقريرفيأكدببيروتقبالةراسياكانالذيالأمريكيبالأسطولمسولاولكن

السياسيةللنخبةالمباشرةالمسؤليةخارجهاإلىتسربالبنتاجونإلىمرفق

؟.يكونالذيفما..الحربجرائمهيتكنلم:"إذاوتساءلالإسرائيليةوالعسكرية

الضابطأنرغم،كاهانلجنةلتقريرمماثلباهتماميحظلمالتقريرهذافإنوللأسف

المذبحةوتفاصيلملابساتبساعةساعةبدقةسجلبيرنيتوستونويدعىالأمريكي

)إيليلهامباشرةنفذوهاالذينالكتائبقادةبيندارتالتيالمكثفةوالاجتماعات

لها.عدادللا7الاسرائيليينوالسياسيينوكبار(خاصنحوعلىحبيقة

الجيشيقودكانالذيشارونارييلبقيادةتنفيذهاتمقدالمجزرةأنويذكر

وكلمة،"يرحمهاله،عواطف،بدونشعارتحتالمجزرةتمتوقدهالمهاجمئيليلاسراا

شكلتالتيالعسكريةالمحكمةلكن!مفتوحالدمطريقأنوتعني-أخضر-السر

قروش01تغريمهوتمفهمهاأسيءاللواءقائدأوامرأناعتبرتالمجزرةفيللتحقيق

ب!قرشالحكمسميوقد،العسكريةالمحكمةبحكمتوبيخهتمكماأميركيا-سنتا41-

القضاءبمفهومواستخفافسخفمنبهمالشدة"شدمي

هدفيين:تحقيقإلىتهدفوشاتيلاصابرامذبحةوكانت

اللبنانيين،وحلفائهمالفلسطينيينمعنوياتعلىالاجهازالأول

أنفسهم.اللبنانيينبينالطائفيةالعداواتنيرانتأجيجفيالمساهمةوالثاني
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الحوتنويهضبيانللمؤلفةوشاتيلاصبراكتابمنالمنتقاهالصوربعض
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-ء--كابمكاص،!و-كاكايم!؟لاء!-ء3عكا.-+!بم7-سر-كأجمبربرءح-حه!

-+كا-!5-+كاص?صى
-كاغح!،!7

!يمء-كا-*3ض-7!!كاس،+*

-!*،!7كا+.!ررءإبه!.لا،؟ءسع3نر+س-.!

س3ءلأ!-يرء!7كا-كا.!!7!*"خ

؟ءكاكاحمسحع!عؤى7-يزصس

كاس؟ى!حيصحمحوء-!-محح!!.

ي!-ش--خف

-.2خ7ءلاقيصتمىلا7،كا7

--كصء!?-خءص!ئيمصفيكل!/

+-كا-!-قئء!7

!يكا*+ء-:-كنهمبمءدد؟؟3

سسلا،-؟كا----؟لم،"-بر:-ش!؟--كا،لا73صكا-ئ،صكيكىكأ7

كا7-ءص:-?ص!ر!ص--كا،؟*ءص!كايمكضسكاص-رس/ط*بم

لا.ء؟.ص"م!ء-بمص،-"لح،لأ!؟32س-3-؟كا-+ء،-كا.ش"3-،ص!ء

؟ظ!يخكس-!:ع7ع،؟ئمكلأ،بئنن!!!،؟1+-لم!-3-3

شخ"بر"ا+-برس1)ض---ء"،ئر،ىلمءس-تم

!---قيح-زركا!+7.-+*يم،-كا.4!كاتس-!

كا*ءص7ير!بمكاس*حيس!سسشجءعكاي

لا!سبزكا9؟،لمفي-بر؟،6كاسبنلاص--كا!؟لىلا!!/لا)كا!لأءء

كايرء7كالا7+!؟-صصءكايرء.نرء7يمءبر!+لمبمصكا-لا.ص"

*ء/كاخئ!؟*37،سص!يزض-!خ!.-?لأ*خ-ثهدررءص-

طا3،كاكا?-؟!كلإيخه-!إ،ر7كا-+ءاحمز*كا7

!؟*،لم!--337كللأ7!2ءدش؟كاء-!حكو،صص-يركا--!ع

!يز-!ث!-فيءى-!ءكا!صجم!كي--عصكاكأح--

،رز/كا-*يمسع!ء3-صءكل-7

تمبرىكا77!

!كا؟خأءص7كالأكابر-كأ!لأ3!*سسكا!-س/

،لمس---

-7بم3--!!ص!كا!-،سس

لاورءء!صرزلم:ءخ!-+"،-،-+كا---ءول-،خبر.ءك!-شلأء"

)ءكهألكلنسمةمصيطةوكمة
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.!*ء!"ء
ءحم!كا!ايخ!.?*مح!-ت،!ص

سلم!-"!ء\ررء*ى!8-يم"ء!يم!أ
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.ة...تز"*هـ!صطعص-كيتخلا-ءلا

!*-م؟أ؟*ك!لالمغكأ?س-ء.لم.جم!!ل!!-!!-!7لا
كا*ى!-عل!ء!تهكئ!ءوركا

س--!-حسبمح!!كا-سكلء!ج!!صصبمء!يمع!ص2"؟ء-"،.و--ع-لا
--ص-ص!!،صىممة-كا-

:.ء.+غء-

.محىعى" ص!كاء*-،-،+كا*-؟--

-..8!"*"+!--!،،+-.-8ء؟صةصىئحو!ع!-كاء)أ

+يمءىء.*"*

!نم!عبر3ير5-س"ىبر*!ط!ء!يمكليمخميور-2صمم!!ءير

9+،!!؟لا!!!كر*+حىءص+ع"!؟يب!ى؟*ممتي-"*ش*

كأكاور:لأ،س!ء3ة3*-كب"!،بو.لأ!!،7-كاحمظ-ى----

--بي3محر-؟؟!*!-ء7.-!صيس

*ء--كل:ح!2-ش!تكا

ممهـفيصسسش-3أ"!!*:لأترسث-!كاخكالا+لا"*لأ/

كا-سير?!*ص"5كاكا

يس!--جصلاير!ع!؟!ى!سس"ع!سمح!يم!/ !س-*س!ي!لأصكل

!صص3لم!ووء--*تح!،حم!7

!-!سىءى*---:حصء!

،-ء-!-!ءجميه!يء7-مخص7؟-،*س،

عىء-.ت-2"ء-

--*--ء!*لا-.

هى

كا-أ**!-كا-+*
!كلا/ص،

ا!لأ!!أيي1+ال!!كا!*"!!

كا".--"،ء

كا*لاكا+سئلا،."

ء-!س*3"!س"
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!!خمي-:،*عيكاء*حضء!*!3ء!
س*محى*!--.رر*يخير،يخووء-،*?روكي!5

!!ع/!،+ك!*لمتمث*-فى

.محه-صسهء!"،ص
*-"!-**-

."ءبر!"""كا!،
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وشاتيلاصبرامذبحةعنالانترنتمنالمنتقاهالصوربعض

*ه،!ء+أضر""7!خ
!ق-،*!!آصر!أو8"مه،-!ة3يم

-!بيبهيهكالأ!-ء،

!31-ص--

هء...4،.8ط:-،كل--ص--

148

http://www.al-maktabeh.com



آ94

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!م!
جم!م!3

http://www.al-maktabeh.com



-!ء48!مح!.!نر*وو
يرخ-7كا4ءة

لأخء*يم"كا!-!--73"،3!ء؟يم
-يمط-".لألمتركا--؟!يبم--+ء-!3كا3سصسكا7"ئميريركا!

!-كابز!يزلم!كا"ءكأ-3

حمح!-?2!كأخصبر-صيحكا7!!ءلاءروكا؟

-كا-"-كاصلم-لأ!؟!"+7بركاء/،

كا-سءيمء!كا

ء؟و7و3!-

+لم-خكاس-+،ص-!1"3كاص!-+*ش-؟!!كلع!،

7-،،ء

3-..ء7ق؟لى2؟س!بز.لام

س3ءأ؟.!!

لا*لم-ى-+لأ3!فيص

ض!!لبهم؟ير2بم*

كا--يرءط!

ص-"3كا-::9س!سكا-ع!-ة؟?و-،!--ث!ئرءطكا-لأ*ر-!"عخ1لأ"3/

!ء!ع---كا

ور!أ/

حمس-.+7ء-*إ،-كا؟--،3أءبر+كأ*-سلا!يم-كا

-بم*س!--إ،!7لا!(:3"لا-سءلاا"-أ!.:-!،2ص6ص،لا!وى7ء!2-كاص.ء-

.،لأءخض،؟لأخصى)!جمس!-*ةص+ط

-!ء*"ءص

*صهع-
*،و**!

كا

-+كا،ع!3

-"تعيء

-!!-+جمسي-!!ء
--*كأ،*ط!ص-يي

-?ص
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البريديةنوافأبومجموعةمنالصورهذهخذتأ

لي(.+لثا!5لاول!لي!.3ءهول)
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م16/5/8391الحلوةعينمخيممجزرة39.

قريبوهو"لبنان"،فيالفلسطينييناللاجئينمخيماتأحدهوالحلوةعينمخيم

اللبنانية."صيدا"مدينةمن

مسرحأالحلوةعينمخيمكان،م8391عاممايومنعشرالسادسفي:المجزرة

فقد.وشاتيلا"."صبرامجزرةذكرياتالأذهانإلىأعادت،إرهابيةإسرائيليةلهجمة

الوطني"الحرسيسمىمامسؤولعكر""حسينعميلهمإلىالاسرائيليونأوعز

الوطنيةالعناصرضغطتحترجالهمعفرمنهالذي،المخيمإلىبالعودة"الفلسطيني

صرجاله،"العكر"للعميلالمرتقبةالمواجهةالاسرائيليالعدواستغلوقد..الفلسطينية

وراح،آلية(،051"تؤازرهم،جندي"0051"قوامهابقوةخلفهمالاسرائيليونفاندفع

القنابلأنوارتحت،المخيمأحياءفيوالخرابالدماريزرعونالاسرائيليونهؤلاء

باسلحتهمالاسرائيليالاحتلالجنودوقصف.المخيمسماءفيأطلقتالتيالمضيئة

هذهواستمرتالخضار..وسوق،المخيمفيالسكنيةالأحياءتمييز،دون،الثقيلة

صباحأالتاسعةفياستونفتثمصباحأ،الخامسةحتىالليلمنتصفمنالمجزرة

حولحصارآالعدوجنودوفرض،ضخمةتظاهرةفيالمخيمسكانخروجأعقابفي

النهار.منمتأخرةساعةحتىالحصارواستمر،المخيم

وتفجيرأصحابها،رروسعلىمنزلآ"14"تفجيرعنالمجزرةهذهأسفرت

هـاصابة،وامرأةوطفلوشابكهلبينالمخيمسكانمن15"."واعتقال،متجرين

وجريح.شهيدبينالمخيمسكانمنشخصأ1""ه

ام26/7/839الخليلالطالاسلاميةالجامعةحرممجزرة49-

العدوجيشمنقواتتحميهم،الاسرائيليينالمستوطنينمنمجموعةقامت

الناروأطلقوا،الخليل"مدينة"فيالاسلاميةالجامعة"حرمباقتحام،الاسرائيلي

استشهادعنأسفرمما،الاتجاهاتجميعوفيعشوائيبشكلاليدويةالقنابلوقذفوا

فيالدراسةقاعاتإحدىالقتلةواقتحم،بجروحأخرين!22"هـاصابةالطلبةمنثلاثة

فهم:الثلاثةالشهداءأماالنار.إطلاقيواصلونوهمالجامعة

عامآ.93صبريحسنالدينسعد1+

عامآ92نزالأسعدجمال2-

عامآ.26عمورسمح3ء
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م13/4/9891نحالينمجزرة59-

ام459عامسكانهاعددكان.."القدس"قضاءفيفلسطينيةعربيةقريةنحالين

نسمة.62"."

قريةثطمجزرةالاسرائيليونالغزاةارتكبم9891عامابريلمنعشرالثالثفي

القرية.أهلمنشهداءثلاثةضحيتهاذهب""نحالين

م25/5/9891قارةعيونمجزرة69-

نيرانبفتح،الاسرائيليالاحتلالجنودأحدقامم9891مايومنالعشرينفي

مبكروقتفيتجمعواقدكانواالذينالفلسطينيينالعمالمنمجموعةعلى،رشاشه

سبعةفسقط"أبيبتل"قرب،الفلسطينية"قارة"عيونفيم02/5/9891صباحمن

الفور.علىشهداءعمال

م801/0991/الأقصيالمسجدمذبحة79-

يهودمتطرفونحاولالظهرصلاةوقبيل8/01/0991الموافقالاثنينيومفي

لطالمزعومالثالثللهيكلالأساسحجر"وضعالهيكلجبلأمناء"بجماعةيسمىمما

المسجدتدنيسمنالمتطرفينلمنعالقدسأهاليهبوقدالشريفالقدسيالحرمساحة

غرشونالارهابييقودهمالذيالمتطرفينييناشتباكاتوقوعإلىأدىمما،الأقصى

المسجدقصدوافلسطينيألافخمسةنحومع"الهيكلجبل"أمناءزعيمسلمون

المتواجدونالحدودحرسجنودتدخلحتىلحظاتإلاهيوما،فيهالصلاةلأداء

تمييزدونالمسلمينالمصلينعلىالناريطلقونوأخذوا،القدسيالحرمداخلبكثافة

منأكثروجرحشهيدا21منكثراستشهادإلىأدىمما،وشيخوامرأةطفلبين

الشريف.القدسيالحرموخارجداخلشخصا027اعتقلكما،منهم051
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علىالقائمالصهيوفيالكيانطبيعةمن)3991(أوسلواتفاقيغيرلم

القواتسمحت4991عام)فبراير(شباط25ففي،العنفوالاجرام

بدخولالشريفالإبراهيميالحرمحراسةعلىتقومالتيالإسرائيلية

الحرمإلىالعنصريةكاخحركةمنجولدشتاينباروخاليهوديالمستوطن

عنأسفرمماالمصلينبقتلشرعحيثأوتوماتيكيةبندقيةيحملوهو

الاحتلالقواتقتلتكما،آخرينعشراتوإصابةفلسطينيا06استشهاد

المتظاهرين.منشهيدا53
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:اليومالى-ا499هنالمذايح

الأخيرةالجمعةم25/24991/الخليلقالابراهيميىالحرممذبحة89-

رمضانفي

اهتمامموضوعالغربيةبالضفةالخليلمدينةأصبحت"أوسلو"اتفاقاتبعد

السوال:طرحبعدالاسرائيليينبالمستوطنينأحاطتالتيالأجواءضوءعلىخاص

الحلمفاوضاتإطارفيفيهاالمستوطنينوترحيلالمستوطناتإخلاءيجريهل

مدينةأنفيالخاصةالأهميةهذهوتكمن؟والاسرائيليينالفلسطينيينبينالنهائي

جاز!ان.الدينيةلأهميتهانظراالمستوطنينمنالمتطرفينلبعضمركزاتعدالخليل

الشريف.القدسبعدفلسطينأرضفيمقدسةمدينةثانيفالخليلالقول

بهوصفتبما،الماضيالقرننصفمدىعلىصهيونيةمذبحةأيةتوصفلم

غولدشتاين""باروخالمجرمالصهيونيالمغتصباقترفهاالتيالمروعةالبشعةالمجزرة

الابراهيمي.الحرمباحةفيالعر!المصلينضد

الحرمفيالتلاوةسجودمنالثانيةالتسبيحةالمصلونيستكملان"فقبل

فيالرصاصوزخاتاليدويةالقنابلأصواتدوت،الخليلفيالشريفالابراهيمي

رروسوالرصاصالقنابلشظاياواخترقت،الشريفالابراهيميالحرمجنبات

فيوجريحشهيدبينوخمسينثلاثمائةمنأكثرلتصيبوظهورهمورقابهمالمصلين

دقائق"عشرمناقل

إلىأقصاهامنالمحتلةفلسطينفيعنيفةهزةالرهيبةالمجزرةهذهوأحدثت

أبناءبينماواسعةعنيفةوصدماتمتلاحقةانتفاضيةهباتفاندلعتأقصاها،

.أخرىجهةمنوالمغتصبينالاحتلالقواتبينوماجهةمنالفلسطينيالشعب

الثالثةهـالذكرى1427رمضانمنعشرالخامسالسبتاليومذلكتوافقحيث

السفاحارتكبهاالتيالشريفالإبراهيميالحرملمجزرةالهجريالتقويمحسبعشر

25-2-4991الموافقرمضانمنعشرالخامسفجر"غولدشتاين!باروخالمجرم

مماالفجرلصلاةتاليتهمأثناءالسجودالركعالمصلينعليالنارلإطلاققامعندما

قواتيتهمونالفلسطينيونزالومامنهمالعشراتجرحواستشهادإليأدى

بالمذبحة.مباشرغيربشكلبالمشاركةالصهيونيالاحتلال
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الصهيونيةالرسميةالروايةصدقفييشككدنالفلسطينيينمنالكثيرونزالوما

عيانشهودكدحيثالمصلينعليالنارأطلقمنوحده"غودلشتاين"انتقولالتي

المصلين.علىالرصاصيطلقكانشخصمنكثرأن

جاءالتيالمستوطنةوهي،الخليلقلبفيأربعكرياتمستوطنةأنثطشكولا

ظلواالثينالمستوطنينإرهابلخطورةسافرةنموذجيةحالةتممر،جولدشتاينمنها

علىالليكودحكومةبعدهاومن،العملحكومةحرصتبل،بأسلحتهميحتفظون

الأمنيةهواجسهموتدليلالخليلفيبالبقاءالاستيطانيةأحلامهمتغذيةالاستمرارفي

العزل.الفلسطينيينمواجهةفيتسليحهمفيبالاستمرار

لاالذيالصهيونيللأرهابينموذجايمثلأنهفيجولدشتاينأهميةوتكمن

هيجولدمثصتاينمهنةأندرغمأسلو.بعدمامرحلةأمثالهتفرزأنالواردمنيزال

ممارساتإلىكمستوطنفيهنشاالذيالتعليميالاجتماعيالنظامدفعهفقدالطب

يطنطنوجولدشتاين،الفلسطينيينعلاجعنالامتناعومنهابهااشتهرعنصرية

الذيإسرائيلجيشمنجيدةبذكرياتويحتفظاليهودغيردماستباحةعنبعبارات

فهوالأحوالكلوفي.الفلسطينيينعلىالمسلحالاستعلاءممارسةبهخدمتهأثناءتعلم

ذهب.أينماسلاحهيفارقهلاكمستوطن

العيانشهودبعضيرويهاكماالمجزرة

الابراهيميالحرمفيوقعتالتيالجريمةتفاصيلعنعيانشهوديروي

الشريفالابراهيميالحرمفيللمصلينصفأخرفيأصليكنتعاما:27ش.ز.

باللغةيقولونمغتصبينصوتخلفيمنسمعتالفاتحةسورةآخرإلىوصلناوعندما

وهممناالسجدة2يةإلىالاماموصلوعندماأخرتهم"!هذهبالعربيةمعناهبماالعبرية

انفجاراتصوتسمعتكماالاتجاهاتجميعمننارإطلاقصوتسمعنابالسجود

بجانبيالذيرأستفجرلقدراسيارفعأناستطعلمعلينايتهدمبداقدالحرموكان

النارإطلاقتوقفعندماالااصحلموعندهاووجهيراسيعلىودمهدماغهوتطاير

يضربونالمصلينوشاهدتراسيفرفعتاكبر..اكبر...اللهاللهبالتكبيرالناسوبدا

حملتهسنة12عمرهيتجاوزلامستشهداطفلاشاهدتعسكريا.زيايلبسشخصا

نظرتعليالناريطلقأنوأراداعترضنيالجنديأنإلاالخارجإلىبهوخرجت

"اسحق"سيدنامقامعندالصغيرةغرفتهمفيمغتصبينخمسةفشاهدتاليمينإلى
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بدوخةفشعرتلنفسيصحوتثممارةسيارةفيووضعتهبالطفلالهرباستطعت

فصعدتينزفدميأرىبيفإذاالبللمكانبيديأحسستعرقاحسبتهمبتلوصدري

.صدريفيحيبرصاصمصاببيفإذاالمستشفىإلىشاهدتهاسيارةباول

فجرللصلاةذهبت:.يقولرصاصاتبثلاثأصيب)5(سنوات.م.جالطفل

سمعت،الصفوفآخرفيالحرمداخلفيالرجالمعوصليتجدتيمعالجمعة

هولمنأصبتقدأننياشعرولمالمسجدشمعةخلفاختبأتالنارإطلاقصوت

الرصاصشاهدتلقد:الطفلعمويضيفبقوةبهاأمسكتجدتيشاهدترأيتما

أربعةهربالأرضعلىالجميعانبطحواحدباتجاهوليساتجاهاتثلاثةفييتطاير

لسياراتيسمحواولنمعينيىبأمشاهدتهملقدعليهمالنارأطلقواالجنودأنإلاشبان

الرصاصإطلاقالمغتصبأنهىأنبعد.ساعةثلثأوساعةربعلمدةبالدخولالاسعاف

باسطواناتبالضربعليهفانهالوابالمرصادلهكانواالمصلينأنإلايهربأنأراد

المسعفينعلىالاتجاهاتجميعفيالناريطلقونالجنودلأرىبعدهاخرجتالاطفاء

والجرحى.

خلال)69(جريحاجرحومصليأ)92(استشهادعنالمذبحةأسفرتوقد

الفلسطينية.المناطقمختلففيبالمجزرةتنديدااندلعتالتيالمواجهات

-كأ؟؟،ت،لأمح!*ء

!-+/!خض!!
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الخليللمذبحةالدينيةالخلفية

بالخليلالإبراهيميالحرمفيجولدشتاينباروخارتكبهاالتيالمذبحةقصةإن

أداءأثناءالمسجدإلىجولدشتايندخلفقدجيدأ.معروفة4991،فبراير25في

بينهممنشخصأ،92وقتل،ظهورهمفيالمصلينعلىالناروأطلقللصلاةالمسلمين

سوف،ولكت،المذبحةهذهبوصفنقوملنالفصلهذاوفيالكثير.وجرح،أطفال

أفعالردودوعلىالمذبحةقبلشتاينلجولدالمهنيالمجالعلىالضوءنلقي

منقليلوقتمنالمذبحةتجاهاليهودوالأصوليينالاسرائيليةالحكومة

حدوثها.

.8991صيفحتىالتفاصيلبعضإلىلنصلمناقشتنافينتوسعوسوف

مدىعلىيدلواضحأمثالأبجولدشتاينالمتعلقةالمهمةالخلفياتإحدىوتقدم

قام،المذبحةإرتكابمنطويلوقتفقبل:إسرائيلفياليهوديةالأصوليةتأثير

نظامبخرقوتكرارأمرارأالاسرائيليبالجيشيعملطبيبألإعتبارهجولدشتاين

الاسرائيلي.الجيشفييخدمونالذينحتى،العربمعالجةرفضهخلالمنالجيش

بسببالإحتياطءفيأوالفعليةالخدمةفيكانعندماسواءجزاء،أيعليهيوقعولم

السياسيونالمعلقونوقام،لصالحهالأمرفيتدخلحدثلأنهوذلك،الرفضهذا

سياسيأيإشارةعدممنالرغمعلىالعبريةالصحففيالقصةهذهبمناقشة

للأصوليةتحليلناسياقفيالتفصيليالبحثمنالمزيدتستحقالقصةوهذهإليها،

اليهودية.

آريشكتب"،أحرونوتدايديعوتبجريدة،4991مارس1فيالمنشورمقالهففي

بوقتإسرائيلإلىهجرتهبعد،جولدشتاينأن!دافار"،جريدةمراسلكتسل،

علاجرفض،كطبيبلبنانفيالعاملةالمدفعيةكتائبإحدىفيبالعملوتكليفهقليل

قائلآ:صرح،العربالمصابينأحدعلاجرفضهبعدكتسل،يقوللماوتبعأالأغيار،

دينيتين:بسلطتينسوىأعترفلافانا.يهوديغيرشخصأيعلاجفيأرغبلا"إنني
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ممور()ناهاوكا(*)نيدسميمو

:يقولأيضآكتسلوكتب

وطلبواقائدهمإلىبالتوجهجولدشتاينكتيبةفييخدموندروزجنودثلاثة"قام

جولدشتاينويرفضيصابواأنيخشونلأنهم،الكتيبةفيآخرطبيبتعيينمنه

العملفيلىاستمر.أخرىكتيبةإلىجولدشتايننقلتمالطلبهذاوبسبب،علاجهم

بالعملتكليفهتمأعوامبضعةوبعد،الاحتياطوفيالعاملالجيشفيعسكريكطبيب

وفور.الاحتياطفترةيقضيكانحيث،المركزيةبالقيادةالاقليميالخليللواءفي

الجرحىالعربعلاجمنتمنعهالدينيةعقيدتهبأنقادتهأخطر،التكليفهذاتلقيه

فيبالعملتكليبفهوتملطلبهالاستجابةوتمتآخر.مكانإلىنقلهوطلب،المرضىأو

".لبنانجنوبفيتعملإحتياطوحده

آرتس"،"هالجريدةالحربيالمراسلذلكبعدأصبحالذي،أورينعاميروقدم

السياسيةوالموسسةالاسرائيليبالجيششتاينجولدلعلاقاتالكاملةالقصة

قالهلماوتبعأ.مارس4يومفي"دافار"بجريدةالمنشورمقالهفيبأكملهاالاسرائيلية

تناهي،الوطنيةالوحدةلحكومةاللاحقوالتشكيل8491عامإنتخاباتبعد،أورين

جولدشتاينرفضالأركانرئيسليفيوموشيهالدفاعوزيررابينإسحاقعلمإلى

يقول:أورينفكتب.لبنانفياليهودغيرعلاج

اليهود،غيرالمرضىعلاجرفضهجولدشتاينلررساءواضحأأصبح"عندما

وطردهعسكريةلمحاكمةتقديمهالطبيةالخدماتوفيالمدفعيةسلاحفيقادتهأراد

البرنامجمنفقطتخرججولدشتاينلأنسهل،أمرذلكأنلىاعتقدوا.الخدمةمن

عادةيكونالذيمقاتلضابطتدريبعلىيحصللم)فهو.الأطباءللضباطالعسكري

كانبينماأنهأيضأقادتهوعلمالأطباء(الضباطببرنامجللألتحاقأساسيأشرطأ

".للعربمعادكمتطرفمش!رأأصبحالأطباء،الضباطبرنامجيحضر

البرنامجفيجولدشتاينزملاءبعضطلب،الأخرىالعبريةالصحفلتقاريروتبعأ

"كان:بالقولذلكعلىأورينويعقب.طلبهمرفضولكن،البرنامجمنطردهالتدريبي

نأهؤلاءوطلبالمهمةبالوزاراتعليامناصبفيأشخاصبحمايةيتمتعجولدشتاين

للشريعةالمشكلةالكتبأهمصاحب"ميمونبن"موسياليهوديالديىرجالأهمأحدإلىنسبةوهي)8(

الأيوبيالدينصلاحوطبيباليهودية

الارهابية،"كاهاناجماعةأسسالذيكاهانا""مانيرالمتطرفالحاخاموهو)!(
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ذلكوبعد".قتالكتيبةفيالخدمةمنبدلآأربعكرياتفيبالخدمةلجولدشتاينيسمح

والحاخامبالجيشالطبيالفيلققائدبينالنزاع"سببأصبحأنإلىالموقفتطور

".عليهالمشرف

القول:أورينويواصل

إطاعةعلنارفضضابطمعفعلهيجببماالمتصلالموضوعفإنالنهاية"وفي

يرفضالضابطهذاكانولو،حتىأبدأيحللمالهالاخاه)*(علىإعتمادأالأوامر

.حربأسرىأوإسرائيليينلجنودالطبيةالمساعدةتقديم

يصدرلمفلماذا؟جولدشتاينمحاكمةفيالجيشفشلبسببنصعقألايمكنفهل

الذيالقياديالتسلسلهذا؟للجيشالقياديالتسلسلكلعبربمحاكمتهقرارأي

حزبعنالكنيست"عضوأورأورىالجنرالالشماليةالجبهةقائدعلىيحتويكان

والدفاعالخارجيةالشئونلجنةرئيس-4991عامفيلأحقأأصبحوالذي،العمل

.الأشغالقسمقائدمنصبوقتهاشغلالذييارو!ن،عاموسوالجنرال.بالكنيست

الفيلققادةويعترف؟المسئولالحاخامإستشارةقبلقرارأيإتخاذرفضولماذا

يخشونكانواأنهم"المذبحة"بعدالآن،البدايةمنذالحيرةتتملكهمكانتالذينالطبي

المتدينينالمستوطنينوتكتلاتالدينيةالأحزابيدفعأنيمكنمماالموضوعشيوعمن

إلىأخرىمرةالموضوعنعيوعمنالخوفوأدى.عليههيمماأسوأالأمورجعلإلى

آرائهمشجبمنبدلآالجولدشتاين""أنواعبكلالرضوخعلىالجيشقادةتشجيع

".عسكريةلمحاكمةوتقديمهم

حالةيمثللاجولدشتاينموقفأنإلىأورينإشارةالمصادرمنكئيرأيد

الدينيةالأحزابنفوذتغلغلمدىعنتكشفأورينقدمهاالتيفالقصة.فريدة

عنهيدافعكمااليهود،غيرمنالأرثوذكساليهودوموقف.الاسرائيليالجيشفي

مبدئيأموقفآيمثليزالولاكانكاهانا،ماثيرالحاخام،لجولدشتاينالروحيالأب

علىقويتأثيرلهكانالموقفهذافإن،ذلكوعلى.الرئيسيةالدينيةللأحزاببالنسبة

لاأورينذكرهمالذينالجيشوقادةرابينكانلو،ذلكعلىعلاوة.الإسرائيليالجيش

للأحزابالعنانأرخوالما،وجولدشتاينكاهانانظروجهاتنحوميلباييشعرون

.العسكريالنظامإعتباراتبكلضحواولماالدينيةللأحزابالدينية

اليهوليةالشريعة)هـ(
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الآخرينالأوسطالشرقوعربالفلسطينيينتجاه،الاسرائيليةفالسياسات

يمكن،الأخرىالدولوشعوبيهود(غيرأنهمعلىالصهاينةإليهمينظر)الذين

والإحساسللأغيار.المعاديالإحساسعلىتقومأنهاإفتراضخلالمنفقطتفسيرها

أيضأيوجذولكنهتدينآالاممثراليهودصفوفبينيمكنماأقوىيكونللأغيارالمعادي

وجدت8591و8491فيجولدشتاينمساندةأنفيالسببهووهذا.العمانيةالبيئةفي

الإعتذاراتتلك.المذبحةعنافسرائيليينالقادةمنالكثيرإعتذاراتفيلهاإمتدادأ

الصدمة.عنالمعبرةالنفاقعباراتمنرقيقةغلالةوراءت!ستتركانتالتي

إلىنقلهتمأنبعداليهودلغيرالملائمالطبالعلاجتقديمجولدشتاينرفضإستمر

،أحرونوتيديعوتبجريدة4991فبراير27بتاريخالمنشورمقالهوفي.أربعكريات

:يقولبارنياناحومكتب

لهمواجهتينعنالخليلمنطقةفيالاسرائيليللجيشالعسكريالقأئد"أبلغني

"كاخ"،حمقىبعضبصحبةكانفيهارآهالتيالثانيةالمرة.جولدشتاينباروخمع

الأولىالمرةأما.أربعلكرياتزيارتهأثناءوايزمانعيزراالرئيسيسبونكانواحيث

المحليينالعربأحدلإصابةالاسرائيليينالجنودأحدقامأنبعدقكانتفيهارأهالتي

رفضجولدشتاينولكن،للعلاجالعسكريةالعيادةإلىالعربيإحضاروتم.ساقيهفي

ولم.جولدشتاينمحليحللكيأخرعسكريطبيبإستدعاءمنبدلاوكان.علاجه

واجباتهأداءفيبالإستمرارلهسمحولكنرتبتهتنزيليتململماذاالضابطيوضح

.الاحتياطفي

الجيشولكن،طبيبأأصبحعندماأقسمهالذيللقسمخيانةأيضآسلوكهسوءويعد

ذلك".فييلاملاالاسرائيلي

كانت،الجيشفقطوليسبأكملها،الاسرائيليةالموسسةأنأيضآبارنياأوضح

حتىالتساهلهذالىاستمر.الآثمةأفعالهرغم،جولدشتاينمعالتساهلعنمسئولة

الصدمةعنالتعبيرإلىالرسميالخطتحولالمذبحةحدوثبعدفقط.المذبحةحدوث

ذلك،وعلى.فرديعملهوإنما،جولدشتاينتصرفأنعلىبالتثيدالمصحوبة

إماجولدشتاينأنعلىوبطانتهرابينأصرالمذبحةبعدالأولىالثلاثةالساعاتخلال

بارنياوكتبمفاجيء.عقليخللأصابهولكن،مخلصطبيبأنهأوعقليأنختلأنه

جولدشتاينأنعلىينص،المنطقيالتبريرمنصرحبناءتمساعات"وخلال:يقول

والقتلى،الجرحىمنالكثيرلرريةمضطرأكانلأنه،تحتمللاذهنيةلضغوطتعرض
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جولدشتاينأنيعلمونكانواالكذبةهذهأذاعواالذينوالأشخاصعرب"بينهمومن

فيمامذنبينالعربأصبح"وبذلك،قائلأ:بارنياوواصل.العربعلاجيرفضكان

وأنهيغتلهم،لموأنهإغتالوهمنهمالعربأنهذاومعنى.تجنبهيستطيعلاكان

نأيمكنلااليهوديالدمأنالنهايةلطيدركونجعلهمعندماالعربلمصلحةتصرف

التخلييتمأنقبلممكنوقتلأطولالوقحةالكذبةهذهإستمرت"عقابد!ونيسفك

علىاليهوديةالأصوليةتاثيرمدىعنيكشفالكذبةهذههـانتشارإعتذار.دونعنها

الاسرائيلية.المؤسسةمنالعلمانيةالقطاعات

تطرفها.مستوياتأقصىفياليهوديةالأصوليةعنيعبرجولدشتاينوكان

ضئيل.بمقدارمنهتطرفأأقلالمذبحةوقتفيأمونيمجوشزعماءبعضوكان

أحدلفنجر،الحاخامبموقفاليهودغيرمنجولدشتاينموقفبمقارنةبارنياوقام

المذبحة:يومفيشخصيةمقابلةمعهأجرىوالذيأمونيمجوشزعماء

المستوطنينعلىيجبكيفعنتحدثأنفبعد،جيدةمزاجيةحالةفيلفنجر"كان

جلسةفيساعاتثلاثمدتهامناظرةفيفازقدقصيروقتقبلكان،للمذبحةالاستجابة

آرائييل،أورى،وغزةالغربيةالضفةمجلسسكرتيرإقترحفقد.أربعكرياتببلدية

لفنجرإستخدم.المذبحةإدانة(8991عامفيالوزراءرئيسلمكتبمديرأأصبحالذي)

بسببالاسرائيليةالحكومةإدانةبوجوبيقولبديلإقتراحتمريرأجلمنسلطته

(.العملهذاإلى)دفعتهتحتمللاعقليةضغوطظلفيجولدشتاينوضعها

"،القتل"جريمةأو؟"المذبحةأو""القتلألفاظإستخدامتجنبتمالمناقشةأثناءوفي

هوذلكوسبب"الحادث".أو""الحدثأو"العمل"ألفاظإستخدامتمذلكمنوبدلأ

جريمةيعتبرلاظرفأيتحتيهوديغيربقتليهوديقيامفإنللهالاخاهتبعآأنه

اليهود،علىخطرأيشكلحينماوخاصة،أخرىلأسبابيحظرأنيمكنولكنهقتل.

يعبريهوديغيربقتليهوديبقيامالمتعلقالحقيقيالشعورفإنالحالاتمنكثيروفي

اليهودية.الشريعةحسب،العقابعدمخلالمنإسرائيلفيعنه

للموتىالأسىعنعابرنحوعلى"الاعرابهوالقرارأنبارنيالنفجروأخبر

".الحكومةمسؤوليةيؤكدذلكأنمنالرغمعلىالعرب

آسفالست"إننىلنفجر:أجاب،بلأسفيشعركانإذاعصابارنياسألهوحينما

".تموتالتىالطيوربشأنأيضاآسفولكننىالعربالموتىفقطعلى

المذبحة.منطوالسنواتقبلاليهودغيرعلاجالمبدأحيثمنجولدشتاينرفض
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باستطاعتهيكنلمحينمافقطالعربوعالجأربعكرياتفيمحلىكطبيبعملوقد

قال:الذيأربعكرياتعيادةفيجولدشتاينزملاءبأحدبارنياواستشهدذلك.تجنب

العر!المصابينبعضوجودوأدركمرورحادثموقعإلىجولدشتاينوصل"حينما

علاجهم.عنيتوقفذلكوبعدآخر.طبيبيصلحتىفقطولكنبهمبالعنايةقام

".وأيديولوجيتهكطبيبأقسمهالذىالقسمبينيوفقفإنهالطريقةوبهذه

اليهود.غيرعلاجرفضهحيثمنجولدشتاينبهقامماتحظرالهالاخاهإن

منيكونعندماالأغياريعالجأنيمكنهالورعاليهوديالطيببإن:تقومفالهالاخاه

ليهودأولهمتاعبحدوثإلىذلكويؤدى،السلطاتإلىسلوكهعنالابلاغالمحتمل

نأجولدشتاينمثلورعطيبيبيضطرعندمابأنهللاعتقادسببوهثاك.آخرين

به.تصرفالذىالنحوعلىيتصرففإنهعربايعالج

نأكتسلآريشأضاف،يديعوتبصحيفةأنفاإليهأشرناالذىالمقالولط

عليه.عقوباتأيةتوقيعيستوجبلاجولدشتاينسلوكأنوجدالاسرائيليالجيش

سجلأن4991مارس8بتاريخالمنشورمقالهفي"معاريف(،صحفيةمراسلوكتب

رتبةمنلينتقل،ترفيةلنيلمؤهلاتجعلهبدرجةمميزاكانلجولدشتاينالعسكرية

فيالترقيةهذهإسرائيلرئيسيمنحهأنالمقررمنكانوقدالميجوررتبةإلىالكابق

حدثالذى،جولدشتاينموتفقط،إسرائيلقيامذكرىفي،91!4عامأبريل41يوم

الفضيحة.الترقيةحدوثمنعإلىأدىالذىهوالمذبحةوقوعوقتنفسفي

العلمانىالجانبعلىاليهوديةالأصوليةتأثيرمدىعلىيدلأوضحمثالوهناك

لجنازةالرسمىالتنظيمخلالمنيستشفأنيمكنالإسرائيليةالمؤسسةمن

الطبيعةإنكارفيهيمكنيكنلمالذىالوقتفىفائقةبعنايةرتبتالتىجولدشتاين

الصحفسجلتهاالتىبالحقيقةالإسراثيليةالموسسةتأثرتفلقد.للمذبحةالمتعمدة

وهى،الأجنبيةالصحففىقليلةمساحةإلاتعطلمولكنهاموسعنحوعلىالعبرية

القدسفيالدينيةالأحياءحوائطتغصيةتمتالمذبحةعلىاللاحقيناليومينخلالأنه

تمجدالتىبالملصقاتأقل"بدرجةولكنالأخرىالدينيةالأحياءمن"والكثيرالغربية

المستوطنينأطفالوقام.العربمنالمزيديقتللملأنهوتاسفجولدشتاينفضائل

كتبالمذبحةبعدشهورلمدةرياضيةملابسبارتداءالقدسإلىجاءواالذيناليهود

الموسيقيةالحفلاتمنالعديدتحولتكما".ئيلإسراأوجاعشفى"جولدشتاينعليها

جولدشتاين.لتحيةتظاهراتإلىأخرىومناسباتالدينية
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ولم.المملبالتفصيلالشعبيةالاحتفالاتهذهبتسجيلالعبريةالصحافةوقامت

.الاحتفالاتهذهعلىبالاحتجاجبارزسياسىأىيقم

المذبحة،لحدوثأسفهمدىعنالتعبيرفيمبالغةالاكثرهوفايتسمانالرئيسكان

مارس4فيآرتسهابجريدةمقالهفىبنزيمانعوزىكتبكما،أيضافايتسمانوكان

منكاخفيورفاقهجولدشتاينعائلةمعووديةمطولةمفاوضاتفيمنخرطا،4991

اعلنالذين،أربعكرياتمستوطنوطالبكما.بالقاتلتليقمشرفةجنازةإعدادأجل

والتلفزيونبلأذاعةمعهمأجريتالتىاللقاءاتفىبالمجلةللقاتلتأييدهممنهمالكثير

المسئولالقائد،ياتومالجنرالطالبوا،مقدسورجلكشهيدجولدشتاينعلىوأثنوا

يراهلكىالخليلمدينةعبريمربأنالجنائزىللموكبيسمحبانالخليلمنطقةعن

علىياتوميعترضلم.المدينةعلىالمفروضالتجولحظرمنالرغمعلىالعرب

،اضرابمنيسببهأنيمكنمابسببعليهاعترضولكنهالمبدأ،حيثمنالطلب

الاكثرالمتدينينالمستوطنينزعماءوأحدأربعكرياتكاتسوفر،عمدةتسفىوقام

قدطلبهمينفذلمإذاالمستوطنينبانوهددهتلفونيابفايتسمانبالاتصالتطرفا،

رفضسببعنالأركانبرئيسبالاتصالفايتسمانوقام.العربضدمذبحةيرتكبوان

:بالقولالأركانرئيسباراكأجاببنزيماز،قالهلماوتبعاالمستوطنينلمطلبالجيش

وفى".جثتهوإلقاءجولدشتاينمقبرةبنبشالعربيقومأنمنيخشىالجيش"إن

كرياتومستوطنىكاخوزعماءصرابينوياتومباراكضمتالتىاللاحقةالمفاوضات

يبدىأنيجب"الجيشأن:بنزيمانذكركماموداه،موفقافايتسمانتبنى،أربع

اتخاذتم،النهايةوفي،(جولدشتاينوأسرةالمستوطنينومشاعرلرغباتاحترامه

الشوارعبعضلإغلاقالشرطةتقوموأن،القدسفيجماهيريةجنازةتقامبأنقرار

كرياتفىالقاتلدفنيتمذلكوبعد.لجولدشتاينإكراماالمرورأمامازدحاماالاممثر

كاهانا.طريقامتدادعبرأربع

الجنرالوقام.الاقتراحهذاالأمرأولفيكاخزعماءرفض،بنزيمانكتبهلماوتبعا

علىيوافقوالكىتذللفىواستعطفهمشخصىبشكلكاخبزعماءبالالتقاءياتوم

موافقةعلىيحصلأنأيضاياتومعلىوكان.مبتغاهعلىحصلالنهايةوفي،الاقتراح

"جيروزاليهمصحيفةعددفىجاءوكماليور.دوفالشهير،أربعكرياتحاخام

فعلمافعلجولدشتاينأن"بما:أنهليورأعلن،4991مارس4فيالصالر"بوست

فايتسمانمسلكبتفسيربنزيمانوقامصالحا".رجلايعتبرأنيجبف!نه،اللىباسم
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الأحداثبتبريرالرئاسىالقصرمسئولويقومالواقعةوقعتأن"بعدقائلا:وبطانته

شرفحرسبتوفيرالجيشقامالجنازةوبعد"المستوطنينإلىالحاجةخلالمن

جولدشتاين.لمقبرة

ولكنه،المتدينينالمستوطنينقبلمنفقطليس،إليهيحجمكاناالمقبرةأصبحت

الإسرائيلية.المدنكلمنالأتقياءاليهودلوفودبالنسبةأيضا

لهافايتسمانالرئيسمكتبفىوضعهاتمكماجولدشتاينجنازةوتفاصيل

سنجر،وتسفىألاناباومتقريرمنمعظمهاأخذتمالتاليةوالحقائق.المهممغزاها

المرحلةأحاثجرت.4991فبراير28فىأحرونوتيديعوتصحيفةفينشرالذى

كانشخصألفبنحوعددهمالمقدرالمشيعينوضمن.القدسفىالجنازةمنالأولى

يلتقواأن"دون:أنهإلىوسنجرباوموأشار.أربعكرياتمستوطنىمنالقليلهناك

معجبينكانواالقدسمنمعظمهمآخرينمشيعينفإنشخصيا،بجولدشتاين

".الدينية"المدارسالياشيفاهطلابمنالكثيرونهناكوكان.فعلهلمامتحمسن

مكونةكانتأخرىومجموعةالحسيديةحاباحركةتمثلكانتكبيرةمجموعةوهناك

ممثلةأخرىحسيديةحركاتهناكوكانت"للصهيونية"المعادينساتمارحسيدىمن

تابع،جولدشتاينأن،بالانجليزيةالناطقةالصحافةفييذكر"ولمجيد.نحوعلى

لوبرفتشر"للحاخامتابعاأيضاكانكاهانا،

يرددو!ن:الجثمانوصولالمنتظرينالناس"كانةقائلينوسنجرباومواصل

جميعا"عنابالنيابةذلكفعللقد!صالحرجلمنياله!بطلمنلاياله

شخصيةإلىالمشاركينكلتحول،المتدينيناليهوداجتماعاتفىمعتادهووكما

الاسرائيليةوالحكومة،الاسرائيليةالاعلاموسالونحوالمشتعلالعداءواحدجماعية

".القاتلضدالتحدثعلىيجررشخصوأى،الآثمة

القاتل.علىوأثنواجولدشتاينبتابينالحاخاماتمشاهيرقامالجنازةبدايةوقبل

هوجولدشتاينباروخالمقدسالشهيد"إن،المثالسبيلعلى،إسرائيلالحاخاموقال

صراخسمعولكنهكفرديتصرفلمجولدشتاينإن.الفردوسفىشفيعناالآنمنذ

يغيثلكىذلكفعللقد.المسلمينبواسطةيومبعجمناتسلبالتى،إسرائيلأرض

ليسالأرضاليهوديرث!سوفآرئييل:الحاخامأضافخطبةنهايةوفى"الأرض

،يشوعشوشانبنوقامالدماء"إراقةخلالمنفقطولكنسلاممعاهدةخلالمن

القتلبتهمةالحياةمدىبالسجنعليهحكمالذى،السريةالمنظماتإحدىعضو
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خمسةفندقفىالاقامةتضاهىظروففيقضاهاسنواتبضعبععنهالعفووتم

اليهوديحتذيهأنيجبكنموذجتصرفهومدحجولدشتاينعلىبالثناءقام،نجوم

الآخرلنى.

وعلق.الجنازةموكببحمايةالسريةوالشرطةوالشرطةالحدودحرسوقام

بالعول:ذلكعلىوسنجرباوم

جماعةأعضاءوتبعهاالجنازةأمامبالسيرالحدودحرسمنكاملةوحدة"قامت

".للعرب"الموت:قالكلينيصرخونكانواالذينالقدسمنالشبابكاهانا

عنه،يبحثونمايجدوالمفإنهم،يقتلوهلكىعربىأىعنيبحثونكانواوبينما

الحواجزأحدخلفالجنازةموكبمنيقتربالعربأحدفجاةالحدودأحدوشاهد

آمنمكانإلىوقادهوأوقفهالحاجزفوقبالقفزالفورعلىالحارسفقام.المنخفضة

".ينتظرهكانالذىالاعداممنأنقذفإنهوبذلكأحد،ذلكيلحظأنقبل

بزعماءمحاطاكانالذىالنعشسارالشبابكاهاناجماعةأعضاءوخلف

)زعمت.الشرطةمنمطلوبابعضهمكانوالذينكاهانا،عنالمنشقةالجماعات

المطلوبين.الزعماءأولئكعلىتتعرفلمأنهالاحقاالسريةالشرطةوكذلكالشرطة

(.بسولةالصحفمراسلوعليهموتعرف

:يقولباوموكتب

مقابلة،الشرطةمنالمطلوبينكاهاناجماعةزعماءأحد،بولاكتيران!منحى

ومقدساصالحافقطليسجولدشتاين"إنلىوقال.النعشمنبالقربشخصية

فيولكنكفنفيليس،يغسلأندصنيدفنأنيجبجثمانهأنهوبماشهيد.أيضاولكنه

منالحربأثناءوحتى.العربيعالجأندايماالمبجلد.جولدشتاينرفضلقد.ثيابه

الاسرائيلي.بالجيشيخدمونمنحتى،العربعلاجرفضالجليلأجل

الاسرائيلي،للجيشالأعلىالحاخام،نافونجادالجنرالقام،الوقتذلكفى

بعلاج،ثراهاللهطيب،جولدشتاينباروخإقناعمنهيطلبلكىكاهانابمائيربالاتصال

اليهوديةالديانةمعيتعارضذلكلأنبذلكالقيامكاهانارفضذلكومع.العرب

وأدركتحولىمنتلفت"للصحفيين"الموت:الصراخفيالحاشدالجمعبدأوفجاة

قائلا:واستطفتهبولاكبتيرانتشبثت.المشيعينجموعداخلالوحيدالحصفىأننى

شخصيتى".الحاشدالجمعيدركأنمنرعباأرتعدكنت"،أرجوك"احمنى

القرىعبرأربعكرياتإلىجولدشتايننعشبنقلللجيشالتابعالحرسقام
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جولةبداتنير"ياشيفاه"هاسديرالعسكريةالمؤسسةقاعةوفى،الفلسطينية

فيهمبما،المتدينينالمستوطنينمنمتنوعةمجموعةبواسطةالتامينخطبمنثانية

الذكر.الآفليوردوفالحاخام

لمعاونةنفسهوهبفقدالبشر.لإخوانهبالحبمليئاجولدشتاين"كانليور:وقال

اليهود.إلىفقطيشيرانالهالاخاهفى"و"الآخرين"البشر"ومصطلحا".الآخرين

هذهعليناالمفروضوالعارالذلتحملجولدشتاينيستطع"لمقائلا:ليوروواصل

".المقدساللاسمتطهيرهوفقطواحدلسبببهبماقامولذلكالأيام

بعدليورالحاخاممنلجولدشتاينأخرتأبينخطبةبنشرهاكاحتوحاىقام

نأوذكر4991مارش4بتاريخ""أورشليمجريدةفيوذلك،الجنازةمنأيامصمعة

الطبيةالتجاربإجراءاقتراحهبسببالصحافةفىمضتسنواتعدةانتقدقدليور

الارهابيين.على

دونالحيلولةإلىالعامالنائبدفعإلىالاقتراحعلىالعنيفالاحتجاجوأدى

يتدخللمذلكومعلاسرائيلي.الأعلىالحاخامىالمجلسفىالمضمونانتخابه

عنأيضاالصحافةوتحدثتلليور.الحاليةالحاخاميةالواجباتفىالعامالنائب

الأحياءفىأيضاولكنالدينيةالمستوطناتفيفقطليسإلقارهاتمأخرىتابينخطب

وكتابات،المذبحةعلىاللاحقةالقليلةالأيامخلالفىالإسرائيليةالمدنمنالدينية

والمديحوالثناءالاطراءأنتقترحبالتابينالخاصةالخطبهذهعنالعبريةالصحف

الاكثرالدينيةالأحياءمنجاءللعربالمذابحمنبالمزيدوالمطالبةلجولدشتاينالغزير

تجانسا.

اليهودىالمجتمعحدودوراءماإلىالجماعىالقتلوجريمةجولدشتاينقبولامتد

بالثناء،الشبابمنالكثير،وخاصةالعلمانيونالاسرائيليوناليهودوقام،المتدين

بحدوثسعادةأكثركانالاسرائيليالشبابأنومسألة.وصنائعهجولدشتاينعلى

ومع.واضحنحوعلىوالوثائقالمستنداتعليهاتبرهنتعتبرحقيقةالكبارمنالمذبحة

،متعددةوجوهمنأهميةكثريعتبرصنالذينالكباربالسكانهنانتهمفسوفذلك

"جيروزاليمبصحيفة4991مارس4فينشرالذىمقالةفيكاتسأوفالكتبهلمافتبعا

الأمةفإن،للمجتمعالمعادينعقلياالمختلينبعض"باستثناءأقصحيحاليس"،بوست

كلحظنا-أنولحسنمن-الرغمعلىحتى،جولدشتاينأدانت،وسياسييهابأكملها

هذهعلىتتغذىلاتزالالماضىالأسبوعحتىكانتالكبرىالعالميةالتلفزيونشبكات
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يتعرضيكنلم،ريشافرافىوهو،شهيراتلفزيونيآأنكيفكاتسوأفاد."الكذبة

نتائجالأسبوعهذا"أعلن،الرصينةالقنواتفيللمعتدلينيحدثكماالصارمةللرقابة

فيها".الموثوقالرأىاستطلاعاتبعض

قائلا:مقالهكاتسوواصل

سكانمن%05حوالىأن،الرأىاستطلاعاتلأحدطبقا،أنهإلىالاشارةالمهم"من

آخراستطلاعاهناكأنهوأهميةالاكثروالأمر،المذبحةعلىيوافقونأربعكريات

ألاشرطعلىولكن،المذبحةعلىيوافقونالاسرائيليناليهودمن%05حوالىأنبين

وذمصطلحوهو.الابراهيمى"الحرمعملية"تسمىولكنمذبحةوصفعليهايطلق

المتدينين.المستوطنينبواسطةبالفعليستخدمجميلرنين

إدراكفيأخفقواريشافبهمالتقىالذينوالأكاديميينالسياسيينأنكاتسوذكر

ونزععليها.التعليقرفضوا،البحتهالصدفهإلىنسبتهاخلالومن.النتائجأهمية

بقوله:لهمالأعذارتلمسإلىكاتس

شخصأىجانبإلىدائما،المشغولةالعامةالشخصياتتلكأنأفترض"إننى

الأيامفيالشوارعفيللسيرالوقتلهايتوافرلم،الأزمةالحديثفيجهدهاستنفدأخر

فييبشممونوهمالناسنرىأنيمكن،الراقيةالأحياءباستثناء،ذلكومع.الأخيرة

يجب،"بالطبعهوالسائدالشعبىالتعليقوكان.المذبحةعنيتحدثونعندماسعادة

مساجدأربعةفيالشىءنفسوفعلبسهولةالهربيمكنهكانفقد.جولدشتاينلوم

".يفعللمولكنهاخرى
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م259/6991-27/النفقمذبحة99-

الجنوبيالأساساتلجدارموازنفقفتحإلى6991سبتمبرفيالعدوحكومةعمدت

لهدمإسرائيليمخططتنفيذباتجاهخطوةالفلسطينيوناعتبرهمماالأقصىللمسجد

المتظاهرينبينعنيفةصداماتاندلعتوقد،أساساتهتعريةطريقعنالمسجد

نحواستشهدوقدسبتمبر،25-27بينماالفترةفيالاحتلالوجنودالفلسطينيين

طائراتمنالمتظاهرينعلىالنارفتحواالذيالاحتلالجنودبرصاصفلسطينيا07

..مروحية

الأقصيانتفاضةانطلاقةبعدالاسرائيليةالمجازر4

ارتكبت0003العاممنأيلولشهرنهايةفيالأقصىانتفاضةبدءومنذ

للمدنالمتواصلةوالاجتياحالتوغلعملياتخلالالمجازرعشراتالاحتلالقوات

فيمثيللهيسبقلمواسعاودماراتقتيلاالأرضفيوعاثتالفلسطينيةالمحافظاتو

حصرها:يصعبالتيالمجازرتلكأبرزومنالتاريخ

م113/20/02جبالياهخيمهجزرةا-..

جباليامخيمفيالاسرائيليالاحتلالقواتغزة..توغلتمدينةشمالجباليا

عنأسفرماالمخيمسكانعلىالناروأطلقت،خراطةوورشالمنازلمنعددآودمرت

منهم.()17استشهاد

م92/3/942/002-جنينمخيمهذبحةا-10

العديدفيهااحتلعسكريةبحملةمارس92فيالاسرائيليالاحتلالجيششرع

جنينمخيمحصارمنأسبوعينوبعد،الفلسطينيةوالمخيماتوالقرىالمدنمن

التيالاسرائيليالاحتلالوقواتالفلسطينيينالمقاومينبينعنيفقتالواندلاع

الاسرائيليالاحتلالجيشأمامسبيلمنيعدلمموفاز،شارولالأركانرثيسقادها

المقاومينذخيرةونفادساكنيهرووسعلىالمخيمهدمسوىالمقاومةهذهعلىللقضاء

صفوففيمكثفةإعداماتحملةالإسرائيليةالقواتعندهاوباشرت،الفلسطينيين

الجرافاتقبلمندروبجهدمعتلكالاعداماتحملةترافقتوقد،الفلسطينيينهؤلاء

أثناءجرىماحقيقةالآنحتىأحديعلمولاالوجود.منالمخيملإزالةالاسرائيلية
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الفلسطينيين.الشهداءعددأو،جنينمخيمعلىالمكثفالإسرائيليالهجوم

وتبقىقتلوا،قدفلسطينيومئتيمئةبينمافإنالاسرائيليةالرواياتوحسب

فيمتناثرةظلتالفلسطينيينالقتلىجثثأنهيالآنحتىالمؤكدةالوحيدةالحقيقة

تحللت.حتىوالطرقاتالشوارع

فيهاوضعواعميقةحفراالاسرائيليالاحتلالجنودحفرفقدعيانشهودوحسب

جيشالإسرائيليالكيانفيالعدلمحكمةمنعبعدوذلكالفلسطينيينالشهداءجثث

بذلك.التصريحالاحتلال
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م227/2/002بغزةالدرجحيمجزرة-ا20

نوعمنإسرائيليةحربيةطائرةألقتحينما،المتأخرةالليلساعاتفيوقعت

فيهشحادةصلاحالشيختواجدبدعوىبيتعلىرطل001تزنقنبلة16""أف

لعشراتكاملتدميرإلىأدىمما،القسامالدينعزالشهيدلكتائبالأبرزالقائدوهو

نساءبينهمفلسطينيأ17استشهادالبشعةالمجزرةهذهنتيجةوكانالمجاورةالبيوت

.وأطفال

م1/9/2002بالخليلنعيمبنيمجزرةا-30

عمالخمسةيستقلهاكانسيارةإسرائيليعسكريحاجزجنوداعترضحيث

مما،مكثفةبصورةعليهمالنارفتحواالاحتلالجنودأوقفهمأنوبعد،فلسطينيين

.خطرةبجروحالخامسوإصابةعمالأربعةاستشهادعنأسفر
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م18/5/4002رفحمجزرة-401

الأحياءفيجويبغطاءمصحوبةالاسرائيليالالخلقواتتوغلإثروحدثت

تلأحياءفيالتحتيةالبنىودمرتالمنازلمئاتوهدمترفحمدينةمنالجنوبية

ضحيتهاراحبشعةمجازرارتكبتأيامثلاثةمدىوعلىوالسلاموالبرازيلالسلطان

.بجروحالعشراتلإصابةبالاضافةطفلا91بينهممنفلسطينيا51

م6/9/4002قالشجاعيةمجزرةا-50

ملعبفيتدريبيمخيمعلىصوارلئخمسةإسرائيليةمروحياتأطلقتحيث

مواطنأ16استشهادعنأسفرمما،غزةمدينةشرقالشجاعيةحيفييقع،رياضي

متفاوتة.بجروحالعشراتلىاصابة

م28/9/4002غزةقطاعشمالمجزرةا-56

قواتاجتاحتدمويةعسكريةعمليةفي1/01/4002إلىه28/9/4003فيبدأتو

والرصاصالصواريخوأطلقتغزةشمالمحافظةمدنخلالهاالاسرائيليالاحتلال

الملاه،وآبارالزراع!هالدوتما!مئا!وجرف!والبر،الجومنالمواطثنعلىالحى

005عنيزيدماوءاصابةالأعمارمختلفمنمواطنا127استشهادعنأسفرتو

متفاوتة.بجروحفلسطيني

م002/ء41/لاهيابيتمجزرةا-70

منمجموعةباتجاهمسماريةقذيفةإسرائيليةدبابةأطلقتحيثغزةقطاعشمال

منوخمسةأشقاءمنهمثلاثة)ثمانيةفقتلت،الأطفالمنجلهم،والمزارعينالمواطنين

متفاوتة.بجروحآخرينمواطنينعشرةحواليوأصابت(واحدةعائلة

م6002لم9/6غاليةعالالةمجزرةا-80

الاسرائيليةالحربيةالزوارقاستهدفتحيث(السودانية)غزةبحرشاطيءعلى

شاطىءعلىتصطافكانتعندما(غاليةأبو)فلسطينيةعائلةالثقيلةالرشاشةبقذائفها

المذكورةالعائلةأفرادمنسبعةاستشهادإلىأدىمما،السودانيةمنطقةفيغزةبحر

.خطيرةبجروحأفراد"أربعة"العائلةأفرادباقي"لىاصابةوالأمالأببينهم"
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م136/6/002بغزةالدينصلاحشارعمجزرة-ا90

كانتفلسطينيةسيارةباتجاهصاروخاإسرائيليةمروحيةأطلقتحينماووقعت

غزةمدينةشرقالدرةمحمدالشهيدمشفىمنبالقربالدينصلاحشارعفيتسير

منوأربعةأطفالأربعةمنهمفلسطينيامواطنا11استشهادالمجزرةهذهنتيجةوكان

الجرحى.لاسعافللمكانهرعواالذينالطبيةالطواقمأفراد

م127/60/02سلميةأبوعالكلةمجزرةا-01

طنزنتهاضخمةقنبلة16"!افطرازمنإسرائيليةحربيةطائرةألقتعندما

مماغزةبمدينةرضوانالشلئحيفيسلميةأبونبيلالدكتورعالالةمنزلعلىواحد

منوسبعةوالأمالأبهم،سلميةأبونبيلالدكتورعاللةأفرادمنتسعةبحياةأودى

أبنائه.

م81160/02/حانونبيتمجزرةا-11

سكنيمبنىعلىقذائفعشرمنأكثرالاسرائيليةالمدفعيةأطلقتحينماووقعت

شهيدا02فأوقعتنائمونوهملهالمجاورةالمبانيوغزةقطاعشمالحانونبيتفي

واحد.شهيدباستثناءالعثامنةعائلةمنجميعهمنساء4وأطفال7بينهم

(6991أبريل)18لبنانقانامذبحةا-12

سميتكبيرةعمليةمنجزءوهي6991،أبريل18يومفيقانامذبحةوقعت

منه27حتىواستمرتنفسهالشهرمن11يومبدأت((الغضبعناقيد))عملية

الاسرائيليللجيشنوعهامنالرابعةالعمليةهذهوتعدالنار.إطلاقوقفتمحين

بلدة915واستهدفت،3991واجتياح،8291وغزو7891اجتياحبعدلبنانتجاه

الغربي.والبقاعالجنوبفيوقرية

المعروف3991اجتياحأعقابفيإليهالتوصلتمالذي3991يوليهتفاهمفمنذ

التعرضبعدموالصهيونياللبنانيالطرفانالتزم"،الحسابات"تصفيةبعملية

إسرائيلشمالمهاجمةعنوانصرفالتفاهمبهذااللبنانيالجانبوالتزم.للمدنيين

بعمليةالمعروف8291غزوفياحتلتهالتيالقواتمنلبنانجنوبتطهيرمحاولةإلى

لجنوبالمحتلةالقواتمقاومةفياللهحزبوجرأةقوةتزايدومع".الجليل"تأمين
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العسكريينقبلالمدنيينومهاجمةالتفاهمخرقفيوشرعتإسرائيلفزعتلبنان

عمليةإلىبيريزشيمونترجمهالذيالأمرلأعصابها،فقدهامحدودةعملياتفي

المقاومتينصخرةعلىالذيإسرائيلجيشهيبةبهيستردأنبهايحاولعسكرية

الجنرالفقدأنبعدالعمللحزبالعسكريالوجهبهاويستعيدوالفلسطينيةاللبنانية

باغتياله.رابينالسابق

المستخدمةالذخيرةحجمبالهلعالاسرائيليينسلوكوصففيدلالةذايعدومما

وهوعسكرياالمستهدفالقطاعحجمصغرفرغم.المستهدفالقطاعبضالةمقارنة

0051بحواليقامتالاسرائيليالجيشطائراتأنإلاالغربيوالبقاعلبنانجنوب

القواتلاستخداماليوميالمعدلأنأي،قذيفة32منأكثرإطلاقوتمجويةطلعة

مدفعية.قذيفة1882و،جويةطلعة!8كانالاسرائيلية

بالجنوبالمتواجدةالمتحدةالأمممقراتعلىاللبنانيونالمهاجرونتدفقوقد

الذيالموقعبقذفالاسرائيليةالقواتفقامتقانا،بلدةفيالفيجيةالكتيبةمقرومنها

النبطةبلديةفينفسهالوقتفيأخرىبمجارزقيامهجانبلبنانيا)إلى008يضمكان

تقتيلا(.العزلالمدنييناللبنانيينفيوعاثلبنانوجبلوسحمرزونومجدل

وحدها،قانافيلبنانيين011منهملبنانيا025مقتلعنالعمليةهذهوأسفرت

الجرحىعددبلغكما،اللهحزبشهداءمنوعدداللبنانيينللعسكريينبالاضلفة

طفلا06منكثرالمجزرةهذهفيوتيتممدنيا،935جريحا،بينهم368الاجمالي

قاصرا.

العالمأماملاسرائيلكبرىفضيحةإلىهذاتحولماسرعانقاناقصفوبعد

القواتكذبعلىالأدلةولكنالخطأ.طريقعنتمالموقعقصفأنبالاعلانفسارعت

المحيطةوالمنطقةللموقعتصويرهتمفيديوفيالدليلوتمثلتظهربدأتالاسرائيلية

طياربدونإسرائيليةاستطلاعطائرةتوضحلقطةفيهوظهرتالقصفأثناءبه

بالاضافةالمدفعيالقصفأثناءالموقعفوقتحلقوهيالمدفعيةتوجيهفيتستخدم

الموقعمنقريباشاهدواأنهممنالمتحدةالأممفيالعاملينمنالعيانشهودأعلنهلما

)شيمونالإسرائيليالوزراءرئيسعلقجانبهمنبالقربمروحيتينطائرتيين

الصاجمنسقفأسفليقبعونمدني008هناكيكونأنفضيحة"إنها:بقوله(بيريز

أنهمالمتحدةالأمممسؤلوفأعلنواضحاالردوجاء".بذلكالمتحدةالأممتبلغناولا

للأممتابعةبمواقعيحتمونمدنيلاجئألافتسعةبوجودمرارااسرائيلأخبروا
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ولمنشاتالدوليةللقواتنيرانهاوجهتإسرائيلأنأجمعللعالمأعلنواكما.المتحدة

علىإعتدائهاإلىالإسرائيليةالقواتنبهواوأنهمالفترةتلكفيمرة224المتحدةالأمم

القصف.أثناءقانافيالدوليةالقواتموقع

هذهعنوجيشهبيريزشيمونحكومةمسؤليةالمتحدةالأممتقريراممدولقد

بطرسعلىمورستالتيوالاسرائيليةالأمريكيةالضغوطورغم.المعتمدةالمذبحة

فإنالتقريرهذامضمونعلىالتسترعلىلاجبارهآنذاكالمتحدةالأممعامأمينغالي

إصرارأسباببينمنكانإنهقيلالذيالأمروهو.فيهجوانبعنكشفد.غالي

ثانية.لفترةالدوليموقعهفيالاستمرارمنحرمانهعلىواشنطن

لدفعإسرائيليدعوقراراالمتحدةللأممالعامةالجمعيةاتخذت7991عاموفي

المذبحةهذهوتكتسب.أبيبتلرفضتهالذيالأمروهو،المذبحةلضحاياتعويضات

عنهاالمسؤوليةتتحملالاسرائيليالعملائتلافحكومةأنضوءعلىخاصةأهمية

بيريزشمعونودعوةالعربمعالسلامأجلمنالصادقسعيهاعنروجتهمارغم

أوسطية.الشرقالسوقلفكرة
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--------خكاء"----كا*صكلء*محو"ءكاس-ءصس!-----!!سيرصىصم!-ءمه**-مح!سس!مسه

الاحتلالجنودقطعهايومزيتونتهاجذعتحتضنعودةمحفوظةالفلسطينية

سالمقريةالط

سالمقريةإلىثانيةالعودة

مأ-أعلاهالصورةفيالمبينه-المناضلةالسيدةهذهتقديرمنتعبيراأكثرأجدلم

القضاةهاشمالعزيزالأخالكاتبقالهمماوشجربشرمنالأرضشهداءوأمالأرض

:22/12/7003بتاريخالرأيبجريدةالأسبوعيمقالهفي

جسربهوتقطعالمقالةهذهعبرلتحملنيصدريلطجاشتصادقة"بمشاعر

الكرامةسيدةشتيةمحفوظةلاختيلاقولالنار"""جبلالىمتوجهآمحمدالأمير

فاحسبوبعد:خيربالفسالمقريةفيالصامداتوزيتوناتكوأنتعامكل:العربية

الفخربمدادالأردنييناخوانكأقلائمسطرتهماكللكفرئاوقرأتانكالاختايتها

زيتونتكتحتضنينوانتصورتكعكستهمااللذينوصمودكببسالتكوالاعتزاز

الشعبصمودبهاولتجسدي،الصهيونيةالغدرحرابمنلتحميهاالفلسطينية

اقترحتبمقالةذلكفيساهمتاننيالشرفلطوكان،الوطنيترابهفوقالفسلطيني

الارضبقاعكلالىهذهالمعبرةصورتكيحملعربيتذكاريبريديطابعاصدارفيها
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الطابعهذااصدارلاقترحكنتوما،فلسطينلضياعالستينالذكرىمعذلكليتزامن

الملايينمتناولفييصبحعندماسيحدثهالذيالاثرطويلةتجربةعناقدراننيلولا

اطلالةيملكونالذينالمثقفينمنالعريضةالشريحةوهم،العالمفيالطوابعهواةمن

بنسجالراقيةهوايتهمخلالمنويساهمون،العالميالعامالرأيعلىمضيئةنوعية

الرساكلملايينستحدثهماالىبالاضافةهذا،الانسانيللضميرالشفافةالخيوط

آخرينملايينالىعليهاالملصقةالطوابععبرستحملوالتي،للقاراتالعابرةالعربية

زالماتاريخيوظلمغبنمنبهلحقماكلرغمالذيالشعبحكايةالطوابعةهواغير

والهواء.والسماءالارضبفلسطينوالتمسكالصمودعلىومصراقادراوسيظل

الارشيففيحفظقديكونانبدلاهذااقتراحكانالأبيةالاختايتهاليتقولينقد

حبرمجردظلتالاقتراحاتهيفكثيرة،العرباخواننامنالعلاقةلذويالرسمي

مكالمةالماضيالاسبوعفيتلقيتفلقد،تماماذلكغيرالمرةهذهالحقيقةلكن،ورقعلى

الدائمةالعربيةاللجنةان،القاهرةمنالمتحد!فيهالياكدمسوولةجهةمنموثوقة

جريدةفيالواردالمقترحعلىاطلاعهاوبعدالعربيةالجامعةمبنىفيالمجتمعةللبريد

موعدفيالمذكورالطابعباصدارالعربيةالبريديةالاداراتلكلتوصيةاقرتالرأي

عليه.الاتفاقتم

شتئة..محفوظةالصامدةالاخت

أشاركتقاعديقبلبقيتالتيللبريدالدائمةالعربيةاللجنةانجدآسعيدأنا

البريديللاتحادممثلااولبلديممثلأبصفتيعامأعشرينمدارعلىاجتماعاتهافي

يصلانالمقترحلهذاكانوما،عليهووافقتهذابمقترحيثقتهاوضعتقد،العالمي

الغراءالرأيلجريدةوالسريعالواسعالانتشارلولاالعربيةالدوليجامعةمبنىالى

اننااكثرويسعدني،العربيالوطنفيمنتشرينكثيرينقزاءباهتمامتحظىالتي

اهلنالهمومحملاوالاثقلوالاقربالاحباللهباذنوسنظلزلناماالاردنييننحن

بقلوبنا.قلوبهمعلىونربطبأيديناايديهمعلىنشدالفلسطينيين

ستحملالتيالطوابعلهاواباركشتئة،محفوظةاختنااحيياخرىومرة

الذيالشعبحكايةالعالمالىلتنقلالمعمورةارجاءكلالىزيتونتهاوصورةصورتها

الشجر.جيناتمعالبشرجيناتفيهتوحدت
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"بف"الحمبيتثطمداهمةعمليةخلكلفلسطينيةامرأةعلىكلبهميطلقوناسرانيليونجنود
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!ت!مى!
ءقيصءكأالم شسئش!ث!

7ء؟!/!ير!مكا.؟ء-ء!كؤئج!كبرحيم

بم7!ح!ص!؟؟+صفيطءبز*:ا.ك!س-ي!:1-،7ير.ءص-ض؟

!ص!2-/.كعلملم"

،؟سه!؟-س4كاءتة

كا!+كا!،؟!!7

ةءص-ر

ء،.-"7ء،

اء*!كاهـ3ص*

+؟7
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27/2/8002غزةمجزرةا-13

قبلهكانعما02%0والضفةالقدسأراضيفيالاستيطانزادأنابوليسبعد

كماالفلسطينيالشعبوترويعتجويعواستمرفلسطيني004عنيزيدماواستشهد

بمذبحةاليهودإجراموتؤجأنابوليسقبلعليهكانتعما%03بمعدلالحواجززادت

بالصور:عنهابالتعبيرنكتفيغزة

الاسرائيليبالقصفأصيبفلسطينيرضعإنقاذيحاولونأطباء
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فلسطينياا02حواليأيامثلاثةقباردبدمقتلتإسرائيل
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لمنزلهإسرائيليىقصفبعدالعلاجيتلقىفلسطينيىطفل
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!

ء-"ممي-

الإسرائيليالعدوانطالهمغزةأطفال

وجرلحشايدبينبعضهمفسقط
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13/80/02غزةقالأسودالسبتمجزرةضحاياإحدىينقلونمسعفون
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طفلآولاشيخآيراعوالم
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أشلاءالىتحولشايدوهذا

ربهعندمنظرهياحسنولكنأشلاثهالىالنظرمنأعينناقشمئزربما

جزارهسيكونماذافتخيلهكذاربه..سيلاقيلههنينا

تقبلهاللهم
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فايداشهعطاأيمنويدعيالاسلاميالجهادحركةالأكبيرقياديعائلةبحقمجزرة

القطاعوسطبقصفالإصاباتوعشرات

طوابق3منكانامامكالذىالمنزل
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خمسةكليوضعكانأنهالعلممعالمنطقةفىالاقصىشهداءمستشفىفيصور

اسفنج.فرشةعلىالارضعلىوالباقىسريرعلىجرحى

والامكانياتالمساحةفىجدامتواضعالمستشفى
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جثمانهابجانبيبكيوشقيقهافلسطينيةشهيدةأصغر
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والحاضرالماضيالطاليهوديةالعنصرية

اليهودجميعفإناليوميد!ينابينالتيالتوراهبهجاءتبمارأيناعنالنظربغض

اليومأيديهمبينماأنجهارآيعلنونوأرارهم،أهوارهماختلفتمهما،العالمفي

وايمانهمكينونتهممنيتجزألاجزءأويعتبرونهابهايومنونالحقيقيةالتوراههو

إلىانتصارمنويقودهمعنهمويحاربويوجفهميسوقهمالمختار،اللهشعببانهم

والتشريدوالابادةالقتلوأن،طريقهمفيوقفماكلبتدميرلهمالآمروهوانتصار،

فيجاءومابدوثهبالتوراةإيمانهميستقيملا،دينيواجباليهودأمةغيرالأممبجميع

عنالعلنيالتصريحفياليهودالكتابمنكثيربدأوقدأسوأفهوتفاصيلمنالتلمود

والحاضر.الماضيفيالتعليماتهذهوتطبيقوجود

عبرةالاعتبار،أرادلمنعبرهإلأالفلسطينيةالقضيةمنالمستقاةالدروسوما

فيثموالجماراالمشناوثبتتهالتوراةفيجاءالذياليهوديللتفكيرحيومثالعملية

منها.بعضأنوردالتيومفكريهمساستهموتصريحاتأقوال
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إسرائيلسياسييوكبارالصهيوثيةالحركةقادةعنصرية

ح!همهء"4هول431+ء!+قول4؟ل!أ،"ءع!4ء37!!هافىآه2أ!هأ3ولكم!"ءم!!أهلأه

)3مح!اطقؤ!"111حمل!1،30"لأ+لع!5!،:علةأثم!طأء"كعة،

"الألة4"أ،"وله،همم!"ءاهأ3،عمه"اص!*أط،هول،ا،ل!4..1

ول3ءالملا!"أول!74أ3أ"هأ34ءلة!أءولولأ1981"ء"،*ء3"س!ولحلأ!35أحطهـ"فى"ك!-،1)ولول

حهء+ل!أول،م!:

4!ه!"ول"ء*ءل!ولح!،م!+031هااءم!7ءأحول344)اء!ءع13!ةهول434"ولءلاة!ولأ"،5+

أ3"هع!ولءعء"4،لةول(4*!"7ح3*أ"ثاص!53!؟لأولا4!ةحوله14حء*ه"حعحطة4ولهلأ

41"*"أ3مم!ء"4ح3كح!ملأ.ولأ!أل!4،لاء"(3أ4،لملاأهولأكهول54اء!لأأ"،ثه."+وله!!"وله،ء"،

حهولكله!ولأ4أ43ا5آحول1514يمول4س!اول4أ5،7س!اا4،ل!""حأطأ5،3+ه!علة4لاولءأ(1!،،7."

قبلمناخترعتوالتيللضهيونيةالخادعةوالمستمزةكئرالشعاراتأحد

شعبغيرمنأرضآكانت!فلسطين:سنة001اديقاربمامنذزانجويلإسرائيل

".أرخىغيرمنلشعب

قائلآ:"هاعامآخادالعبريالكاتبعفق1918عامفلسطينالىبزيارةالقيامبعد

شلضلا،فارغهتقريبأهياسرائيلبأنالاعتقادعلىمتعودوننحنالخارجفي

يتمناهماويشتريهنايأتيأنيستطيعأرضشراءيتمنىشخصوأيهنائينزع

أرضابجادالصعبمنالبلادأنحاءجميعففي،كذلكليسالوضعالواقعلطولكن

بعد.تزرعلمللزراعةقابلة
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311"أق1ء"،عمولولأءا33"!مول1،،أهولع!!م33"أء!أأول3ءألأهء4وللأطأ!أ،ءول"لاها-

.،ول!+..!"(5ء"،ه33م!*م430،قه!"*!أوله!لةء8ل!!هوللةأه!الأ3!لما+،3!

7لةحم!أ،وله4لا)،مح!اعأالة4ولىأحول.لاا،!3ا.

+ح!5!ولحى1،ولهآولء4"35"لء5*ا!24أ5ولأثه4ه!!ل!،هكأأوله،كه،لع!أول!هلم

ح"أ63!ولمه)4!حأ،3،ءولهحولاهصكأحأ!.كهءأ.ل!)ولءول3981021ءولثط

منكلآ..لهم.الوظائفتوفيربعدمالحدودعبرالمفلسينالشقاناختطافيجب

بحذر.وبحكمةئتفذاأنيجبالفقراءإبادةوالملكيةنزععملتتي

هيرتزلثيودور-

ول))"998ألأ،!3"حفى(3ءق+محأه3*ه(اىءول:")"وله3،314!!!وله،لاهلاه(س!ولهح

35ولول4أولأأص!+4هح"4+ل!م!4ح3أ(5ء)4!اص!ولا6"+"ه!هلمع!أأأ3"ه.ح(!ا..ءفى،

كم!!حا"ه83+ثةم*ول،3حهول4نةولهـلأء"هع134.ك!4،ء33ءلة!أ(ولء"53"،ءا(3ءاولء!ل!4أأكه

أحول!"8أعول43118!،1هءولأس!3،أ3"ولولهولء3.ء3وله043ول54،!!ح،ولاف!أاأهولأ"حكه

ولأ841،15لةآه25.!ول*ءلةء،هاء،ءولع3".

المناسبالوقتفياتمجيءعليكآقترخ"أنا:هيرتزلالىديفيسكتمت99518في

كلماتيحتويأنيج!ثبازلبرنامج...الأوانفواتقئل"العظمي"فلسطينلبرنامج

معنى.بلاسيكونوالا"المجاورةوأراضيهادافلسطينأو"العظيمة"فلسطينمئل

كيلومتيى.00025مساحتهاأرضإلىيهوديملايينعمثترةتجلبانتستطيعلاأنت

مربع"
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2،1أولهأ03اهءولهأأ،مزوله*ولكهأ3ء"،أء!ولء4أم!4،ول!ه4ء-ءح،وله!4ن!ول34ء"،

"أث!ك!ء"هلمء"،ول،!أ7حلا"!ا4أأهول.+أ513ءهولأ،،2أهولء!ة.أ"ء3ءهم!،!حهول،أولول!

4،ل!+ء؟ل!كه!!هع"3هلأ)ولولولعء4"أص!أ،ع!،هعههولآه4!ء"ه9أول4!حولأولء514ء،لأ-!ول

؟أء7ول"!)أ،4هول-،لةأهعول*1،)،"*أح"أ11-مطأول!هه3أ4ةهول45كح!اا31"(س!حعه33ولح!

،هءولأ،ولء!أاوله!م44.ولهأأ+3أ3كللاها!ملأءأ4كل!*ه43ءث!(.63،!ول1...

4،71أأ+3أ،مط،1ول3،لأمماء،+!أولا!*هـاأ239.

الأصلئين.الشكانرغباتضذئتفذأنأوينتهيأنإقايجبالضهيونئنالاستعمار

قوةحمايةتحتفقطالئقذمويحرزيستمرأنالسببلهذاالاستعمارهذايستطيع

الشكانقبلمنالضغطسيقاومالذيالحديديالجدار-المستقلينالأصلئينالشكان

الأصلئين.

.العربنحوسياستناهيهذه

بوتنسكيجافالديمير-

11ول7اهلاول+13ءس!3هأءولاأ4نأولهأ"،لأص!،لأولكايم3أ3،لاه51!لأح4لاأ؟حأهولأحح!لأعول"ه53

أ"ح!لأ.!ل!وللما9لاهأ""153!أ"ها!لااالة4"ألمءألم*ءا"!،لةءالةلأ!ةاأ817"ألاه،ولول31

ول"7أء4وله؟+ةكاةهآ3ع!لأ)"4!لة51فىيم34ءولهث!ء+ورةولمه4!آء"!ه53"ا)أ"كل"7أ4علا8يهة

5+"ه"ه،وله3لة"-محا!كا)عمه-مح!اع،مح!!7ع"لا9لاهم)5ءأ"ههـ"هنأقزمهأ*أأولهال*!!ء!هآ

ألم"لمحأرزاا4"!ع3"لم23أ5الةلأأ!)كاأفى؟!+لأ!لةأ"ول!المة01لأ!كم!4آها"!!!"أ!لأ5)م!أولهنأ!2."ه

105هولأ2نلة5"أ3أول!33كاأ)ء.فى410أ+ءلااكأ"*4الة8كااعولفى!كا،لا*!3؟!ص!مأ!...2أهولأ؟+أ3

)هء!نأ!ءأ"هولهلا!لأ،فىء!44!لة!هآءاعالأأأ4!لدأ؟فىمه،كارالةأءول"هةثح!لا؟آه!!6لةهآ.مح!"

أ3أاطعلا!ول.00هأ؟"لع!كا!ول!!"اولكا.لاوللا+هآ"!ا؟).لأأأأ3ع7"ع!هولأ+!لملأل!ا5!عما)"!!أ5

أمهلمث!-مهاعمح!ا+لةلألأيلاولأ*الألا)"89"أأةأوله)5ء2ولأ*.8

7الا4أولأ3)نأطةول3مما19هآ1"3ء4أه!ع"أكهأولهك!أأن!ه"أ3وللاع!ا!أ3!*آه)4!اا+ء"وللةكاا0

2وأ3.
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رغبتلو.المستقبلفيأوالآنذلككانسواءمستحيلالعربمعالتطوعيالصلح

وأغنتآرجلأتجدأنأوللأرضحمايهتوفرأنيجبالناسيسكنهاأرضباستعمار

عنك.بالئيابةيوفرحمايةمتبزعآ

قئعآولتخطيمالمحاولةالمستحيلمنفشفحةقؤةبدون،إستعمايىكعنتخللىالا

مستحيل.لكنهخطرأولاصغبآليس،مستحيلالاستعمارالاستعمايى،هذا

القؤةبمسألةتسقطاوتنجحفانهاولذاإستعماريةمغامرةهيالصهيونية

قالرأتكونأنأكئرائمهممن،الحظلسوء،لكن،العبريةتتكلمأن...المهممن.ائمشفحة

الاستعمار."لعبةمنسأنتهيوإلأالقتلعلى

بوتنسكيجافالديمير-

ولمح!"أح!ولهامح!!5ء7،ألاول،3عطكلع!احلمة"،!ح"لأأ3ول5ول"!!ه3ول!حا"ه!3

،؟،ص!!هح3أولأ"،ك!ءوله.+،+ء*411"3ول54ء7ءأ"س!،وله3ل!ه!أمء"،ول3؟،3ءكلةأول،لأأ3

الةول3.!أ+ولهء!ص!"+أ3ول5عء"،5لأ،*!لة!لأ345"ل!كلأ!حآء"4هءكل!3ول!م!!"ه(

ولذ!"!أءول!حولهحذأول3-الةآه.ولء"لأ54*هءول7أا8ء!،1ول،5هحولمحطت"3وله14عم
.يمءااا

30)"حأح*4اح"ك!مم!آهولحا"ء)"3ول8ولحلاح3"حاههأ،تزأولأهول"!*+ك!س!،ولاول1.!9

ه*!ول،هول)03لا4أهوله،ء"لأ!!ولء"!!ولءاه11

البلب.هذافيالشعبينلكلامكانهناكليسبانهبيننافيماواضخآيكونآنيجث

غيرآخرىطريقههناكليسالصغير.البلدهذافيالعربكانإذاهدقناتتالتنفنحن

واحدةقبيلةولا،واحدةقريةلائمهم.-المجاورةالبلدانإلىهنامنالعربترحيل!

ئترك.أنيجدث

ويتزيوسف-
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دالت:خطةإكماليبعداللدلغزورابينوصف

نوالل.وحطابنمجممعإلىالعربالسكان"شئحؤل

لبرانييوري-

س!*+لاأفى04س!3+ح"لأأول08،أولفىول!لاء؟"،?!لأ(حاأ"3ولأ7ل!فى)+!3!047للأأ!+.ااول53ولقول8

"ا3احآا"هكانع!هأولكمأ؟!لأ،،أ،فىحلةءولأ،ل!3"أاا!!حولمهحءول64؟ح15"4أحم"هحول.3+"ع

140))أ*4س!أطة4!"ألاهلاول8أ"11هما..،!38

7،!أ4!!-ولل!!ولوله،أولأ"43أهس81اول)لأا0489ول؟4ح،5أولاولاح!"ح!مم!"م!!لة3"

-ول!كاث!ولقهول:ولحم!ول4ء"هه!مولء!4أ-ء3ال!ول"679.1".571.

يؤكدولكيأبدآ.يعودوالنالفلسطينيينباننضمنلكيشيءكلنعملأنيجب

يموتونسوف"الكبار:قالديارهمالىأبدأيعودوالنالفلسطينيينبأنالصهاينةلرفاقه

!اينسونسوفوالصغار

غوريونفيديفيد

!لأ.اءلالأا!3ءولحم!ول5لأا"ولءكه!ح"5،ح،75لأها21ثح!145407ولأ753!م453!كه)""اح

للا!+ةول!هأس!ولن!ل!3مح!فأاأ--ثس!ول(!هول)!ول6791)+ءكل!01)فى3امحة"*وله14ولء3ء3

554ءا"وللأ"أ"،س!8لأع!4أ3أهول.ا.

ول64!لةهص!ء!لأ(ا!ثلأكمأأ3أ!ه8ولولةأولد)3ء4م!أث!3ا"+؟!!ء.لا*ءك!ه3؟33ك!ء+

ءولول)6791.091

تعودكيئيلإسراصالحفيواحدصوتضدصوتا21ا!العاقةالجمعئةصؤتتاذا

للقرار.الامتثالإسرائيلسترفض(6791حزيرانحدود)قبلالهدنةخطوطإلى

بانإأبا

أ*ء)"3فى7أا3ء!14!حرزأولكا،1ولأء"،مح!هـا"51هحم!7أس!3.1148وله043ول،5ولء7ء

رزه،لماح،ل3ءول،ولآه!3ء"4كل!4ه7ألا،3ء!44!لة041ء،،ل!اكاأهولولهلأس!ول،ءص!-"هء!

لأ"هحم3؟"6ول5ا+ه3ء!*حأ،3.ك!،5هاوللأ04ءط(فىطم!!ول،5أ*حهـ34ءالأكل!746أا)ح!،3

حكل!ول"ه7"حح3.3ء"،أء1،1،لة*هكل!مح!أولء"،ح،ا"حآهاولا!ةولةف!سكأولكاطل!744أولء"(

حح،)"53ألى4،0ةأ!ول"ه412!34طأء،لأا"ءعةهمولول،3"أءول4!لة!لةآص!!"ح3ول"3،ولطأ

"حء،1"ح51ا،+"3-لةولول4ول.!ء8أ+أ3ول3410أءا!ولءح،ا"،)ألاطأولأ"34ح+،+وله،،"ا
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ء*"أ"ااء47"15مح!،3ء"،اث!+أ4،"،اء،؟كه)أكهاءول3ء"4ولأ،،ولص!س!ول!هولء!3ول-5

أأ!7كهـ.ول4"،"أأولأكمأحأ،م!!ه،وللأل!4ه*ء3!ل!أولهة!*كع!03"س!)ء7،ث!ول،ح3كه41"*ء*

"أ،3حذهل!الأ47"ح3ولم!ع!+؟!?!ولآح!!وله4،1أولهأول!أ!3!مكمة.".

أ+!ولول!ول"3ءم!أل!ح)"كه"!أ301ء"هع44ك!ء!له3ح4ثلأعحولأولأول3ص!ه3ء!ول5+ولولهوله

ء"ا)!53+عس!،ء!ي"حآهء"،3ءأهأآهاء،)13أل!"4ءحول!ء3!5،ءن(كل!4ه3ءح!ول!

ولأ"!لةول9491

فيوذلكفدائيةولابريئةليستاسرائيلبانالحقيقيةنواجهانعلينايجب

قداللاجئينانفيتاريخيآعانيناهقدبماتسببناقدكيهودنحنوتوسعها.تكوينها

شتاتفيأصبحوا

بوبر-مارتن

،1"اأثح!"!لاح!لأا"!اع3الاه"فى4ولحه،ءلة"!"هأ3عالأاولكابهة"أأاأثم!ول!ولءالأأ)مح!ا؟الأ+ممةمأ

!م!ألاهءألاالمكا!!"أ*حلمااولنأمحألاولؤطهاع!آهةعاح8"ء!لاع+؟)أأ"+3.!..

ول30ءلملألا"الةامح!3"!ولءآعح43!لةأ!هعول8أولأ"3محأ.)م"هل!اكا!!ة121و.52أكع!5.)!3)+*

الاسرائيلتيالجيشعاتقعلىيقعلكنهللحربالتجهيزالناسعاتقعلىيقع

الاسرائيلتيةالامبراطوريةتشييدوهوالعظيمالهدفلأجلالمعركةتجهيز

ليانموشي

ا+أكا!"33ء4أعح54أولهمهء"،ح،3ءول؟ولهآهلاصا0،44!ح"!لةء"،ح6ءا"+هولهأآها!؟ل!

!*اأح0،ص!*،3)،"1ك!3ولحء،؟ءول؟!3"ه"ول4،1أهول(40حهولولولولا4لأآهل!كم!حول!ي!!3

4!ل!"،أ،ح1133

لأ3أولصأ7ل!63أ،ول!5-ولء!ولهذول30أع!3لةمح!أ!كة3+ه"!ل!،ولف!+ول1.!339هول

11+"ءولكل30أول)3ح!ااكاالا43هأ!)أ+ثم!.
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نه4ول55وو"ء387ءشه3ط!ل!ول"ممهأ،18ول.*

ء"4307!لأ!لة،كةكح!له3ه،ءالأ!+"ولأفىه.نهول!ه3!أا!س!طأ

ح!م!ل!هث!ا+"ول04أ9!و

الئرىهذهأسماةحتىتغرثلاأنت.العربيةالفرىمكانيفىاليهوديةالفرىئييت

الئئتثفقطتيممقموجوله.غيرأصبحتالجغرافيةالكئدتلأنألوئكلاوأناالعربية

ايضآ.موجودهتيستالعربيةالفرىموجوور،غير

ساريدالمستوطنةجبع،مكانجفاتالمستوطنة،محلولمكانأصبحتنحلال

هذالطمبنيواحدمكانهناكليسالشومان.تلمكانيهشواكيفاروخنيفيسمكان

سابقين.عربسكانفيهيكنلمالبلد

ليانموشي-

*هول"س!،ده"س!،!ول+!لأحع!ول"أص+محأدحذها؟+ح!أ3وللأ!هه،ولأ!+ولس!ول.0801

05ههاحول؟ن"!لةول9108!و

إليه"المناطقلارجاعأحديوجدلا؟المحتلةالمناطقسنعيد"كيف

مائيرجولدا-

س!ء"+"كمة"ول30"حولأ!لأ"ولك!أ+قكم!لة!.3!ده!لألأس!حول6ء7أ*ء.!،3*

،1405حأ،ول3امح!3)أ!محولأ،لأول34ح3!ولول)هـ13ا969

منيومفيموجوديئيكونوالمفهمالفلسطيندورناسمهشيءهنالكيكنلم-

.الأيام

مائيرجولدا-

!ء**لة!"هلاكمأأس!4.-ولء!5هذلاولعةص!5هول!لةلأأ!8ول3.ل!اهولس!س!محل!4"أ3لا"س!أ(53!،

"!أ3ها-م!4!هحولأ"مح!ا!ح*ه3اولأأ!""هاول4ق!ه3-ول!!!هذ!ص!"4لأ!أ؟3"4*

أ!،8حا!"ءأ"3فة4ذ!"ء7ولمح!)،إلاه555

كااله؟لكأ"ت؟هـ"م!،ل!اولء56م!ه7ولهأولح53أهه!ول"ولأهولولاكالاهأم!"3أول!ول

"ء*"ه33د!230!س!ه،"9791
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سنفعلماذا:سوالهألونأعاديصاحبنا.بن-جوريون،وكانبالخارجمشينا

خارجأاطردهمتعبيرها:إشارةفيبيدهبن-جوريونلؤح؟الفلسطينئينبالشكان

رابين-اسحاق

.اح+احل!حأ،3أولط!3أحكل!كمأ!!ذا"أ،"وله5"1.3.4!ءا

ءولولالةأ+8ء!أول،"!3ه،ء،لأمح!3!ول،44ولك!،5أول،لااولولها!،!ألاه01،5ا!ء!ول

كل!4ولء!حثم!كمأا01ك!حللا3ح،ثأ3+ط!"25أولولء2891.

قدمين"علىتمشيوحوشهم"الفلسطينيون

بيجنميناحيم-

ح*11!7،"ه!ا)نأ)ا!اولححلةه5نأ،أولول3)!ولكح!5ي4لاح!،+كاأك!!كههأاء!أ!ح"743!افىك!ع.ا.

4"ح6ل!+أأءول16للااوله3ء"،أ،كلا+هحمح!ولهلم3ء"(احءا!-ح"أهول10ل!اءولس!5ولها"53

العأ.(4ح"،4+عهلأآهاء+7ولأ.47"ع!ه!.8391

كالعبيد،هناللعيشيستسلموالماذاالفلسطينيينكلنقتلان"يجب

لاهاتشلومو

+ء"*ا.ء*ء47"م!لأ،ءث!ح،لأ14ول641104لأح30،كل!أ"11عط46حا0404،ولهكا!اأأ*11عم

3،0حلا+هكةلاول14أح؟4ل!6!م!!ءص!هـ5"لاص!اح13ول4!ل!ح."

ول"!مح!ا+،أص!،ح"أأح310لا!أآهء،لأكمأء!اأ!ءآولءح3هءى3"حك!ل!ه3!لا+ءول3"

314"ولأا.8391

سوىشيئآيفعلواأنالعربكلباستطاعةيكنلمالأرضاستعمرناعندما

قنينة.فيائمخذرةالصراصيرمثلنفسهمحولالالتفاف

ايتانرافائيل

ح*ا.31!ولا!*حعول3؟4ط!4ح*،أء"،3س!ح،1.6.51

ه!7أ4!ءول5ولقه+،ولللاء!3!أءولف!ولأثهمحأ3آه13مح!ا،7391.!ءول5ولقهول،ل!44ء"

410حح+أ،3ول،3؟!3هلم*ه34!أولولأولص!4لاهـ33!مأ.859

أماكنهم"ونأخذالعربكلنطردأنعلينا!يجب

غوريونفيليفيد
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01م)،ء3ء"،ل!ط!!ولاءكع!،)"وله314ء7ء+3!أول،ل!،ولص!*مح!48"أ"،اس!،133.ا)

أ3لة+هولةء"ء47"ولء،لعأممأءثدع.+،ولولهح"أ5حللالأك!5م!ةولهء""أه(ول"63،ول

"طاهولهح4،14"،كه!ء(ولأ4؟ولء"،لاه3!5أ3ول51+أء"أ.!ء،+"كم!ولسك!أولولأ-

س!3أ،أولث!ول."،حأصك!*38ولءا،أ.ولول3ح"أحكأول؟4"كمة44"4ح"لأع،4مول،1؟لاء+ولكاكل!43

ءولهأهأول8:*س!"ء7،حهول4ول4ء*ء7،"0،3ءاولأء"34ء.+(ولداه*"لأ*هول14"ألأح

!حأ"ءح؟،،"ا81

470أ4!حول5ولهذولء"،(ثم+،)ا?ءكهأ!مءوليمأأولس!34)43ول4ء،65لالال!ك!ولولل!-140

،لة+ولأولمحأثي!044ءولول!أآء"+(*ءأأ"كهك!كلة!،)*ه12100(8591).

فلقد،طبيعيهذا.أبدااسرائيلمعمعاهدةأوقعلنفاننيعربيآ،قائدآكنث"لو

الهنا،ذلكلهمهمبماذاولكنءبهاوعدنامدالكهأنالصحيحمن.وطنهمعلىاس!ولعنا

هم؟خطأهمنلككانولكن(أوشفتز)هتلرالنازيالساميةضدكانلقد،الههيمليس

."ذلكيقبلونفلماذاأرضهموسرقناأتينالقد:واحدأشيئايرصن

غوريونفيليفيد

ء"+"لة!ء3أ،ولأ!ل!ث!""هول14!حل!"3م!اء؟لأكم!3!"3!ههول...م!ص!ا3فىكمةول"م!

484أول443"ءم!ول1ء4ول74ل!"لةا11.3

ا!فىأأق!ولأولأول3،عمحأ3ألالعكأ؟لة"3أ!7ل!،!ةول4"عك!3ه،أ*ء)"5ولءاولص*ح*

353مماس!++3اذ"ول.88911

بالصخويىرروسهمستتحطمالجنادب...مثل"شئشخقونالفلسطينيون

والحيطاني."

شامير-اسحاق

.ا*ء!أ5"5اكمه!444!لاه"3لمء!ول4ااهـء31"!هاءل!ول51لألأءء+لص."

)3س!!عاأ5؟4"أ3،لعكأ؟ل!5أول!كاول!ع8!لأ+ء3ول!"لأ41اطاتا8أ3ول"،ولولولس!3أآء"،!أ،ءأول

أ3ص!5ول،أاء.لىل!ا!3ا،!+عهكههـ،أول!ول9891091.

الشيء.نفسليسااليهودقيغيرالشخصدمواليهودقيالذم

غنزبورغإسحقالاسرائيليالحاخام
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+ح!م!*لأكم!ثمه"ه،ول5ء57ولد+طة4ه"كةلأ!لهولأ"اه،301ثعهلأ!ول!ةءه،اولءء!ه

ءالأكمأولءولءا،،ء43!مح!ولحأ"ل+ء7ول8س!"ءكلطأ"هولاا3لاهأهولول...وو7الأ+حأول8

حيا4هول"0ط!8أ*010811.ولء"4*

ه!اح3!"ول1)ا!كهأ3أ!ه8ولن!ولأاك!"3ك!4!ةأكهول448ك!ولول8لمهأولاأ!أكأ!أولءطأ

ءولحمأ*حذ-!"8أ"ول038+ولس!4،+له"ولء8مح!ولمح!!ل!ا!.حمعح!*مح!ولء57؟10513وو.8

لتكبيرالتلالقمممنيستطيبمماقدرويسمكويركضيتحزذآنتجبئشخصض-

."لهمتسيكونبهنمسذلاشيءوضلنا،سيبقىالآنستأخذهشيةضلأنالمستوطنات

شارلنأرييل

..أآ*ء،ه"ول8"4ول84أول43هكأ30"2ل!!ح3ولاهأالة38لطقأثح!.2.!ك!ص!*وله41وله!

"لةحول4ه،ءالأ!8"نأول!لمه38ط!ح،ء*"هول14ولمح!ولولح"هول!ه3مح!.....ا

ا!مكأأثمءولأول"محأكهة3ا"م!4!كلها4!أهولأول!أهـأ!ثهك!*5هك!7حم!ول1هـ26.م!و

نهايةسضعونضحيةألفا0002فلسطينتةضحتة002منبدلآأنهاعتقدناإذا

أكبر.قوةنستخدمسوففاننا،للقتال

باراكيهود-

+ععلة"ا3!!أولءل!ء،أ)أ"س!مص!اكح!اص!الأ!هوللاهلأ7!حولع؟لأولكأه!8لألأح*اكة*!هول

4!"!!!ة،ق!-حممول!أأ3محأ513)فىمح!ا4!،لأح،أ!-لاوللا8(823.!2.!*ه"ء"

ولأح!لأرولح)ءا،3ولهه34ولولل!33،8هـه2!و

المزيد"طلبواكثرلحمأأعطيتهمكلماكالتماسيحالفلسطينيين"إن

باراك-يهود

+ا.!حأ3،"را"ح5!8ول!"أمح!ول3"ء)()43لةوله!ءحولن!س!3؟لأ،5زول34لألأأكا!اأ+

لاه5أول!هول،+أ"ءولالاحح"!ه4أ4لاآهاأ5ءأ4!03.?ولحأفىوللأء+!ءلاهع-"!أءول

ولهـ!ولألا"،أ!كهولثةلمأ4،!4أء!31آه8لا!43ص!لهوللاث!ول4ولحلأ،لا،5!ء!أ

!لةس!ا"ه!0"للا04(5!ا!وله08،لماه3جهفأول8(ولءول4هوله303"اهـ4أول"لأا*ط!ء4--!

ا!ه4،048أس!!!،ول8ل!كلحه.لا+

أ)مح!3)3!"أ،ولء4ولء"30كمأح!.47ء+ولءل!للااء)ه!3،لمألأ،ولا.0"2أ
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لكنالقدراتفيفقطليسأعدائنا،وبيناليهودنحنبينناكبيرةفجوةهنالك

علىأنهيبدولكئههنا،جيرانناهمالضمير.والحياةقدستةوالثقافةوالأخلاقفي

ينتمونانهمبالحقيقهبلعالمناولاقارتنايخصونلاأناسهنالكالأمتارمئاتمسافة

أخرىمجرةالى

كاتساف-موشي

ء*01لا+51ولمح!،عه+!أكعة3كعة3أأأ،ولهول.أأ(ولأولأ،44ه.ول)4،ل!حوله33أأ!ح+ه،4،لهء؟أ

ولحأ،1ول!هم)*1!3ألةمح!37أ3ءحه،3أ44ءطا!5أ?ألمهأ443!وللأاول"!مأأءوله."

13ءكلا،!ولأ8!ا.ء+!،ولأ!+ءولهرا4!حمول11

كلقطعوالأرضمصادرةوالئخويفوالاغتيالوالارهابنستخدمأنببب

.العربالسكانمنالجليللتخليصالعافةالخدمات

كوينج(مذكرة)منكوينجاسرائيل-

ث!،1)!الأطةءا"هح!7!ح3ولءمحطولحء3ه،ا!7ح"ولاح"،3+هلمتءأآهأء"،3ول*هحح+

أ*ا؟اولأح؟"ص!،ح!43*.لأء؟(ط!ول5مهل!هك!ح4أءولأ*11ول51+وله+حعححأءالأ3ء705-

حأ!ول(لأ*أ!لأوله74أ5اءولحء.اا

7144+أأ3أأ!،)وللا"5""حلاهآول4ح43،ل!ح،،ء51،47ءفى(2أهأول31قه+ح(،3ه-أ،لة!م

أعأهول)3!لاكاصأه6لأولأكلةءولأك!"ول5هولأول"ولء!ءا)ولةآولههع!)6ح+ولأأ.آ"ءإ(أ"فى

ح!"ها!هع!أ*أ5"3!ه6)س!ول)

لنفلسطينعربفإنوهكذا؟ارادتهبمحضأرضهعنيتنازلشعبآرأيتمهل

عنف.بدونسيادتهمعنيتنازلوا

جابوتنسكيفلاديمير
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6002لبنانحربمنهستقاهدروس

غيرهم(وليساليهودمعالتعاملفقطيخصالعشرالوصاياقجاء)ما

لليهود()هذاتقكللا

العشر"الوصايا3"

()اليهوديجاركبيتتهدملا

العشرب!الوصايا*ق

كالآغيارليساليهودي

أطفالآالعبادةحدإلىيصلاليهودغيرقتلإن

ورجالأونساة

توراتيأمربالأرضوتسويتهاالمبافيكلتدمير

ذنبلبنانجنوبفىجنديينوأسرإختطاف

منالعشراتوخطفالمئاتوأسرئغتفرلاعطيم

شيئأيساويلااللبنانيين

المسيحيين/للغرببالنسبة

ومقتلهمإسرائيلأطفالمقارنةيمكنلاابولتونالمتصهينين

أخلاقية(ناحيةمنلبنانأطفالبمقكلدا!مقارنتهيمكنلااليهودي

العشر()الوصاياالأبناءتعليم

الغبرمعوالتعامل

مقدسواليهودياليهوديالدم

وصواريخقنابلعلياليهودأطفالكتبهما

لبنانلأطفالكهديةجيشهم

عشرةمنأكثريساويالأسرفىإسرائيليجندي

الوزراءوإختطافالأسرقفلسطينيالآف

يتميزالجنديلأنإسرائيلواجبوالنواب

فيهالالهيهالذاتوحلولبقدسيته
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3؟للعربوكرههعثصريتهققادتهعنإسرائيلىقالشعبيختلفهل

4891عربتجاهالحاليةالاسرائيليةالسياسة3وبفضاءعنصريةبراهين

الأول،إسرائيليتينلجمعيتينتقريرانإسرائيلفيظهرالماضيةالقليلةالأيامفي

والعدالةللمعلومات"أدفامركزمنوالثاني"،إسرائيلفيالمواطنحقوق"جمعيةمن

فيالاجتماعيةوالقضايا،الانسانحقوققضاياعلىالضوءيسلطان"،الاجتماعية

النواحي،منالكئيرفي48فلسطينىأوضاععلىخاصتركيزمعولكن،إسرائيل

".الأردنيةالغد"صحيفةفيعنهمائشروقد

عنصريةاستفحالوهووبارز،واضحبعنوانصدرالانسانحقوقجمعيةفتقرير

كثرومن،الشابالجيلأوساطفيوخاصة،48فلسطينييتجاهإسرائيلفياليهود

داتحفيز"يؤيدونأنهمأعلنوااليهودمن%51أنهو،خطورةالتقريرهذامؤشرات

أخر،تقريرفيالنسبةهذهانحينفي،وطنهممنالهجرةعلى(48)فلسطينىالعرب

وصلت،المنتهيةالحاليةالسنةمنتصفلطظهرالذي"،إسرائيلفيالديمقراطيةلالمعهد

.%55إلى

السكنعلىيوافقونلاأنهمأعلنوااليهودمن3،75%أنإلىالتقريرويشير

بيتهم،فيعربيلاستضافةاستعدادعلىليسواإنهم4،61%وقالعرب،بجوار

.والعربلليهودمنفصلةمتنزهاتلإقامة%655،وطالب

منهم96%ونرى،العربتجاهاليهودالشباننظرةعلىالضوءالتقريرويسلط

وليسوامتعلمينليسواالعربأن75%ويعتقدأذكياء،ليسواالعربأنيعتقدون

نظيفين.ليسواالعربإن74%وقال،عنيفونوأنهمالأخلاقوعديمي،مثقفين

السابقةالسنواتنسبعنمرتفعةفيهالواردةالنسبجميعأنالتقريرويزكد

لحملةمباشرانعكاسهيالنتائجهذهأن،ذاتهالتقريرويوكدوكبير،ملحوظبشكل

كبارمنبدءا،إسرائيلساسةكباريقودهاالتيالمنفلته،العنصريالتحريض

علىقائمةسياسيةوأطرأحزابوحتى()برلمانكنيستباعضاءمروراالوزراء

.للعربالعداءأساس
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أشرسمنمجموعةبينسباقاالاسرائيليالكنيستيشهدالأخيرةالأشهروفي

القوانينهذهمنوكثير،نموذجيةعنصريةقوانينلسنأعضائهمنالعنصريين

ثاالتصويتحرية"إفساحيتمكانمباشر،غيرأومباشر،حكوميبدعمتحظى

القوانين.هذهلدعماخضرضوءبمعنى،الحكوميالائتلافلأعضاء

ما،الأخيرةالآونةفي،التشريعمراحلمنمختلفةبمستوياتالكنيستأقروقد

يقضينهائيا،تشريعهيجريقانونبينهاومن،النوعهذامنقانونا15عنيقللا

الغالبيةأنرغم،الصهيونيةالمنظماتإحدى"بعهدة"هي،للعربأراضبيعبحرمان

قياممعمصادرتهاوتمت،خاصةفلسطينيةبملكيةكانتالأراضيهذهمنالساحقة

علىطرحهاتنتظرعنصريةقوانينمشاريعوهناك،التاليةوالسنواتإسرائيل

حصرها.الصعبومن،للكنيستالعامةالهيئة

الرسميةالسلطاتترفضالتيالفلسطينيةالقرىقضيةعندملياالتقريرويتوقف

وقبل،السنينومئاتعشراتمنذقائمةأنهارغم،الخارطةعلىبوجودهاالاعتراف

وخدماتتحتيةبنىمنالحياةمقوماتجميعمنوتحرمهانفسها،إسرائيلقيام

مئاتسنوياوتهدم،البيوتأصحابوتلاحق،وتعليمصحةمنأساسيةحياتية

فيقرية45حواليعننتكلمونحن،الرحيلعلىأبنائهالحملالقرىهذهفيالبيوت

شمالفيقرى01وحوالي،فلسطينيألف8.منأكثرويسكنها،جنوباالنقبصحراء

البلاد.

استعرضالذي،السنويالاسرائيلي"أدفا"مركزتقريرفهوالآخر،التقريرأما

فلسطينيأوضاععلىخاصاضوءاسلطولكنهعام،بشكلالاجتماعيةالأوضاع

وحدها.تتحدثالأرقامولنجعل،48

إسرائيلفيالعربيةالعائلاتمن.9%أنيتضحالتقريرلمعطياتتحليلفبعد

نسبةهبطتوكلما،دونوماالرواتبمعدلمحيطمنالشهريةمداخيلهامعدليبلغ

اكبر.العربنسبةكانتالرواتب

الرواتبمعدلمن.7%يساويالعربعندالرواتبمعدلأنالتقريرويؤكد

البطالةمعدلفإن(،كذلكالاشكناز)الغربييناليهودرواتبمعدلمن%5و.العامه

اليهود.بين%،54مقابل%،14تقريبايساوي48فلسطينىبين

الفقر،معدلاتحولالأخيرالرسميالسنويالاسرائيليالتقريرأنإلىهنايشار

إسرائيل،فيالعامالمعدلضعفمنأكثر48فلسطينىبينالفقرمعدلأنأكد
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العامةالفقرنسبةانحينففياليهود،بينالفقرنسبةضعفيأحياناوبتجاوز

حينوفي%،45إلىتصلالعرببينولكنها%،15حدودفياليهودبينف!نها،2%.هي

22%،حدودفياليهودالأطفالبينف!نها32%هالأطفالبينالعامةالفقرنسبةان

تطول.والقائمة64%،العربالأطفالوبين

جهازيعانيإذ،التعليمأوضاععلىأيضاتسريالاجتماعيةالأوضاعوهذه

نقصهناكالمرحلةهذهوفي،الميزانياتفيحادنقصمنإسرائيلفيالعربيالتطيم

ليستالقائمةالعربيةوالمدارس(مدرسة275)حواليتعليميةغرفةألافبخمسة

والمرافق.التحتيةوالبنىالمبانيحيثمناليهوديةالمدارسبمستوى

كبيرةفجوةهناكالتمييزهأساليبمنوغيرهاالميزانياتلحجبونتيجة

البلداتمنالساحقةفالغالبيةواليهود،العربالطلاببينالعلميالتحصيلفي

وما46%العامالمعدلمنالتوجيهيةالمرحلةفيالنجاحنسبةفيهاكانتالفلسطينية

!ن.

إلىيتوجهونالاشكنازاليهودمن7،24%أنحينفيأنه"أدفا"تقريرويوكد

وهذا%،2،12إلىتهبطالعرببينالنسبةهذهفإن،إسرائيلفيالامماديميةالمعاهد

الطلابعلىتفرضالتيالتضييقاتبفعلأيضاولكن،العلميالتحصيلعنناجم

الاسرائيلية.للجامعاتالانشماببطلبتقدمهملدىالعرب

التيالأولىالنسبةإلىنعودهنامنولكن،المعطياتفيضمنغيضهذاطبعا

على48فلسطينيدالتحفيز"اليهودمنكابر1تأييدوهوهالمعالجةهذهفيذكرناها

إسرائيلفيالحكمسدةشخصياتعلىالسرالهذاطرحفلو،وطنهممنالهجرة

وكلاما"معسول".،رافضةعباراتمنهملسمعنا

التمييزلسياسةوالاستراتيجيالأساسيالهدففإنالواقعأرضعلىولكن

،الهجرةعلىالفلسطينيين!تحفيز"هولهانتائجمنونعايشهنلمسهوما،العنصري

أجلمن،العنصريةالسياسةمقاومةعلىالقادرغيرالمرثر،غيرالهامشفيجعلهمأو

داخطأغريون،بندافيدبينهمومن،الصهيونيةالحركةقادةاعتبرهما"إصلاح"

".النكبةبعد48مناطقفيفلسطينيألف015إبقاء

سابقكاستطلاعجريئاالعلميالاستطلاعيكنولم،عامةبقيت"تحفيز"فكلمة

،بالقوةالتحفيز"،داتؤيدكبيرةنسبةبرزتحيث"التحفيز"هذاأساليبإلىتطرق

بنفستكرارهيمكنلا4891العامفيجرىماانجيدايعونإسرائيلقادةولكن
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العصر"."روحتلائمقسوةأشدأساليبيتبعونفإنهمولهذا،الشكل

يندبون"البيتداركنفيلحظةأيفييجلسوالم48فلسطينيأنإلىهنانشير

المعطياتكلمنالرغموعلىهم،باساليبهميقاومونكيفعرفوابل،احوالهم

فلسطينيمجتمعتطورفيحادةارتفاعاتإلىتشيرمشجعةنسباهناكفإن،السابقة

العدوانيةالعنصريةالأجواءتصاعدأسبابأحدهذاأنولربما،الميالينبشتى،48

ئيلية.لاسراا

الدبلوماسيةتارلئالطخديعةأكبرالأوسطالشرقالطالسلامعملية"

(،الحديثة

تحرمفلسطينيةدولةبقيامالسماحعدمعلياسرائيلياجماعهناك"

(،الغربيةالضفةعليوالاقتصاديةالعسكريةسيطرتهامناسرائيل

العلاقاتمجلسي!الأوسطالشرقمشروعمدير:سيغمانهنري

الأمريكياليهوديللمجلسالسابقوالرئيسالأمريكيالخارجية

138/70/52الأودنيةاليومالعربجريدة
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المتصهينةوالمسيحيةاليهوديةبينوالمقارنةالتشابه

الأمريكية"البروتستانتية"

(نلأمريكاا)نتلبروتستااليىداالشعب

فرعوناالمستبدالحاكم

لخروجا

الموعودةالأرض

الشعوبإبادة

الأصلبة

العقيدة

الخلاص

لتوسعا

مصرمنالخروج

"فلسمطين"

والحثيين)الكنعانيين

واليبوسين(

والتفوقالالهيالاختيارعقيدة

والثقالطالعرقي

للعالمالخلاصيالدور

اللانهائيالتوسعقدرية

بالآخرالتضحيةحقابالآخرالتضحية
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لأولاتشارلز

بريطانيامنالخروج

أمريكا""الموعودةالأرض

)نيوانجلند(

الأصليةالشعوبإبادة

الحمر()الهنود

الالهيالاختيارعقيدة

والئقاقالعرقيوالتفوق

للعالمالخلاصيالدور

اللانهائيالتوسعقدرية

بالآخرالتضحيةحق
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والفلسطينيينإسرائيلىبينالدولتينحذسقوط

دولتينقيامعبرالاسرائيليالفلسطينيالنزاعحلأنالآنمنهمفروغلأمرإنه

تمامأ.ميت-حقيقيامشروعأكانإذاهذا-فالمشروع.الخيالمنضربآأصبح

بوشجورجالأميركيالرئيسبينهيمومن،الغربيينالسياسيينبعضزالوما

إلىجنبآتعيش،للحياةوقابلةمستقلةفلسطينيةدولةإقامةفكرةحوليتمقق،الابن

أقوالهم.تناقضأفعالهمأنبيد.وأمنسلامفيإسرائيلمعجنب

الولاياتمنسواء-إسرائيلعلىيفارسفغالضغطمنمااناليوموالواقع

الأراضيلاحتلالهاحذلوضع-نفسهاالعربيةالدولحئىأوأوروباأوالمتحدة

وفي.فلسطينيةدولةإقامةعلىفقةالمواأوالاستيطانيتوسعهاإنهاءأو،الفلسطينية

إسرانيل.تنصاعلن-شديدآضغطأيكونأنويجب-النوعهذامنضغطغياب

حاوتتعقود،ستةمنذالعربيةفلسطينأنقاضعلىإسرائيلدولةتأسيسمنذ

مابقدراليومحقيقيآالعزمهذاويبقى.الفلسطينيةللقوميةا!قأفيسحق

إقراروأي-للفلسطينيينتنانلأفيأنتعتقدإسرائيلزالتماإذ.آنذاككان

الدولةشرعيةيقوضانشأنهمن-ممتلكاتهممنتجريدهمفيبمسؤوليتهامنها

الاسراثيلية.

العبارةأتتسواء-قاسيألغزآ؟فلسطينية+دولةبعبارةالتفوهئعتبر،وبالتالي

آخر.زعيمأفيأوساركوزينيكولاالفرنسيالرئيسأوالابنبوشجورجلسانعلى

تمرينفهيأولمرتإيهودالاسرائيليالوزراءرئيسلسانعلىالعبارةتاتيعندماأما

.والنفاقالسخريةفيفاضح

المستوطناتعليهاتقومالغربيةالضقةمنبالمئةأربعينمساحةهناك،الآنحتى

المخصصةوالطرقاتالطبيعيةوالمحمئاتالمقفلةالعسكريةوالمناطقالاسرائيلية

الجزءأما.الفلسطينيةالأراضيعمقفيالمشئدالفاصلوالجدارفقطللأ*سرائيليين

الشرقيةالقدسأصبحتوقدالحواجز.مئاتياقامةففقسمالضفةمنالمتبقي

الضفةمنتبقىعفاتقريبآكاملبشكلمفصولة،العربيةفلسطينقلبأي،العربية

اليهودية.المستوطناتمنبحلقةالغربية

اللاجئينالفلسطينيينوتشغيللاغاثةالدوليةالغوث)وكالةالأونروابدأتعندما

009نحوتضمسجلآتهاكانت،0591عام)مايو(أيارفيعملتاتها(الأدنىالشرقفي
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تقريبألاجئمليونونصفملايين4فثمةاليومأمامعوز.فلسطينيلاجئاسمألف

سكانالإسرائيليالحصاروأرغم.وسوريةولبنانوالأردنالغربيةوالضقةغرةفي

عيشهم،لقمةعلىللحصولالتوشلعل!،نسمةونصفمليونعددهمالبالغ،غرة

.الطعامرزممنالأونرواإليهمتقدمهمابفضلالحياةقيدعلىباقونوهم

انتهاكهوللفلسطينيينإسرائيلقمع؟الانتهاكاتهذهتبقىأنيمكنمتىإلى

استنكارلهالأسهلفمن.بنظرهيشيحالعالمولكن،الدوليالانسانيللقانونصارخ

التيبت.فيالصينأعمال

السؤالباررين.سوالينطرحإلىالفلسطينيةالأراضيفيالحاليالوضعيدفعنا

هذاتحتاجهالذيدولارمليون075مبلغجمعالأونرواتستطيعهل.ماليالأول

علىايجابيأالجوابيكونقد؟الطوارئحاجاتوتلبيةالعامصندوقهالتمويلالعام

وعلىمتاخرآوإن،المبلغهذاالدوليالمجتمعيدفعانالمرجحمنانهوالحال.الأرجح

السلوكعلىالتاثيرعلىقدرتهعدمعنوللتعويضالضميرتأنيبلتخفيف،مضض

الاسرائييي.

ظروفالفلسطينيونسيتحقلمتىإلىالتفكير.إلىأكثرفيدفعالثانيالسؤالأما

تشيرينفجروا؟أنقبل-دولةفيبالعيشالحلمواحتضار-المريعةالحاليةحياتهم

نأفثئرأكثرإدراكهمع،الفلسطينيالمجتمعفيحاذتطزفإلىالاستطلاعات

المخئيةأولمرتمحادثاتأنشكلا.التفاوضطريقعنشيءعنتتخفىلنإسرائيل

تصل.ولن-مكانإلىتصللمعئاسمحمودالفلسطينيةالسلطةرئيسيمللآمال

اللتينالانتفاضتينمنعنفآأكثرثالثةانتفاضةاندلاعالمراقبينبعضيتوقع

المراقبينبعضأنبيد.التواليعلى002و.8791العامينفياندلعتاواللتينسبقتها

ضعفوافقد.الفلسطينييننفوسفيبالضموربدأتالقتالروحأنيرونالآخرين

والقيودالمنهار،والاقتصاد،التغذيةوسوء،البطالةبفعل-مفتعلبشكل-كثيرآ

المستهبفة،واغتيالاتها،المتكزرةإسرائيلغاراتعنفضلآ،تحزكهمعلىالشديدة

قاسية.ظروففيفلسطينيآلاف01منأكثروشجن

الاسرائيلية،الأهدافعلىالهجماتكلمنعمنطبعآالقمعهذايتمكنلاقد

والفينةالفينةبينالفلسطينيالعنفاندلاعأنبيدخارجها.أمإسرائيلداخلسواء

دوليآ.تعاطفاإسرائيلئكسبمقا،+إرهابأ"وئعتبرالفورعلىسئشخب

الموازيهيالمحتفةالفلسطينيةالأراضيإنالقولحذإلىبعضهميذهب
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هذهته!ثفمثلما.الفرنسيةالمدنتخومعلىالمتمزدةللضواحيالإسرائيلي

علىالحفاظأنإسرائيلتجدلن!إخمادها،ويتمأخرإلىحينمنبغضبالضواحي

مئاتبضعقتليعنيذلككانلىان،قدراتهاتتعذىمسالةالمحتلةالأراضيفيالهدوء

سنة.كلالأشخاصمن

المتاخمةغرةوقطاعلبنانمعالحدودعلى"حماس"و"الله"حزبوجودويشكل

+توازنإيجادعبرالردععلىالقدرةامتلاكإلىيسعيانلأنهماأكبرصعوبةلإسرائيل

للدفاعمقاومةحركتيمجردمنبقليلأكثرالأساسفيولكتهما.إسرائيلمع؟رعب

علىخطرتشكيلدونمنالقويةاليهوديةللدولةكبيرآإزعاجآويشكلان،الذاتعن

وجودها.

العربيالعنفمنالقليلأنيعتبرونالاسرائيليينالقادةأنيبدوحال،أيفي

ثمنهو-مقبولةحدودضمنالعنفهذالابقاءالمطلوبةالدائمةالأمنيةوالمراقبة-

كاملة.التاريخيةفلسطينعلىالتدريجيوالاستيلاءللسيطرةدفعهيستحق

علىالاستيلاءفرصةتفويتعلىمريرةدموعآذرفغوريونبندافيدإنئقال

دحرتتمعندما،4891العامفيالعربالسكانمنبقيماوطردالغربيةالضفةكامل

فبقاء.الاطلاقعلىالهدفهذاعنيتخفوالمخلفاءهأنالواضحومن.العربيةالدول

طالو.بلامسألةليساليومحتىنهائيبشكلمرسومةغيرإسرائيلحدود

رهينةوأخذهاالاسرائيليةالحكومةعلىالمتطزفالدينياليمينسيطرةإحكاممع

المفاجئغيرمن،عنهاالتخفييمكنولااللهمنهديةكها؟إسرائيل+أرضأنباتمكائه

وعودهمنالرغمعلى،واحدةشرعيةغيرنقطةتفكيكعنأولمرتإيهوديعجزأن

الابن.بوشلجورج

سنواتالمستقبللطالمززخونيلومقد؟الفلسطينيةالدولةحلمعلىالقضاءتتممتى

يمارسهالذيإدارتهعلىالكبيرالتأثيرعنفضلآ،بوشجورجعهدفيالسبعالاهمال

فلسطينية.دولةلقيامتمامأوالمعارضونلاسرائيلالموالونالجددالمحافظون

العربيالسلامعمليةلدفعبهالاضطلاعالأوروبيالاتحادوسيمفيكاندوروأي

السابق،البريطانيالوزراءرئيسبلير،تونيقامحينعنهالتخليتئمقدالاسرائيلي-

علىالحربفيالأميركيينالجددالمحافظينجانبإلىانحيازهخلالمنأوروبابشق

بدلآأوروبايقسمموضوعآالاسرائيلي-العربيالنزاعيعتبرحال،وباي.العراق

يأتمارسأنيمكنهالاالنازيماضيهاعنتكفرزالتماالتيفالمانيايوخدها.انمن
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الفلسطينيين.عننيابةإسرائيلعلىضغط

ذكرتبالكادالقدسإلىمركلأنغيلاالالمانيةللمستشارةالاخيرةالزيارةوخلال

أمنإنوقالت؟"الارهابيةحماس"هجماتشجبباستثناءالمعذبينالفلسطينيين

إليناموخهةتهديداتإليكمالموخهة+والتهديداتألمانيا،مسؤوليةمنإسرائيل

أيضآ؟.

بينهمفيماالخلافاتمنعانوافقد.لانفسهمعدؤأسوأالفلسطينيونكان،كالعادة

تدفقلمقاومةالفضلىالطريقةحولاختلفوامنذ،الحديثتاريخهمحقباتمعظمفي

أتىواليوم.العالميتينالحرتينبينالواقعةالفترةفيفلسطيننحواليهودالمهاجرين

الفلسطينيين.لحظوظالمناسبغيرالوقتفي"فتح"و"!حماسبينالعنيفالصراع

مالطالمصالحةمن،اليمنيةالوساطةنتيجة"حماس"،و"فتح"تمكنتلىان

؟""حماسوجودإسرائيلستستغل،وطنيةفلسطينيةحكومةتشكيلوإعادةبينهما

المفاوضاتلوقفتكفيحجةفأي.السلاممحادثاتوتعفقالفورعلىالحكومةفي

.السلاميريدصنلاالذيناولئكالىبالنسبة

الاستسلامبينهوالفلسطينيينامامالمتاحالخياريكونأنبالتالىعجبلا

الدولةقيامأصبحلقدقاتمأ.المستقبليبدوالحالتينففي.ايسفحةوالمقاومةالذليل

منه.الاقترابتمكلماالبعيدفييتلاشىسراباالفلسطينية

الأوسطالشرقشؤونفيمتخصصبريطانيكاتب*
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الخاتمة:

وسياسييهمأحبارهموأقوالتلمودهموفيتوراتهمفيأقوالهممنالعرضهذابعد

بهمنثقفكيفكذلكمعناالتعاملفيواستراتيجيتهمعقيدتهمكانتاذاأنهإلىنخلص

حتىلأنفسنانسمحوكيف.لهمالاستسلامقبولحتىأومعهمسلامبتحقيقونأمل

أوطاننايغتصبونوهم،ونرىنسمعالذيبعدحدةوالثانيةولوذلكفيالتفكيربمجرد

الذاتوغ!ثقالنفسخديعةانهاوشيوخنا؟ونساءناأطفالناويقتلونبيوتناويهدمون

والقوانين.القواعدعنوالخروجالحقائقعنوالعمى

يهوليةعقيدةيهوديةغيردامتماوحيواناتبشرآجميعأالأحياءقتلان

يومآعليهوتربواذلكعلىاليهودنشأبامتياز.تلموديةتوراتيةصهيونيةاسرانيلية

واتفاهمأوسلامأييستطيعفلنوعليهذلك،يتركواولنجيل،بعدوجيلأيومبعد

توراتهميقرأوندامواماسلامفلا،الاستراتيجيةالعقيدةهذهتفكيكلهماستسلام

وعروبتنابعقيدتنانتمسكأنالاعليناومايرم،كلبهماويتمسكونوتلمودهم

وأتراكأواممرادآعربآولاتينآأرثوذكسأ،وشيعةسنةومسيحيينمسلمينوبوحدتنا

المباديءأصحابمنالباطلوجهفيوقفمنكلومعوأفغانيينوباكستانيين

الطامعينوجهفيونثورنغضبوأن،ودينهوجنسهأصلهكانمهماوالضمائر

يعودلاالحقلأن،متصهيينينمسيحيينأويهودآ،غربيينأوشرقيينمنوالغازين

وحيدةكاستراتيجيةالسلامموضوعولأنبالتضحيةالاتعودلاوالحرية،بالقوةالا

.والعرضوالأرضوالوجودالذاتعنالدفاعحقفاين،بذاتهاالكارثةهو

يعودقدالسرابوراءالركضانأحيانآيعتقدصنالعربأنلهيؤسفومما

واحيانآظننا،مهماسرالثالسرابأنإلىينتبهونلاانهموالمخجل،بالفائدةعليهم

وقد،الهرولةمخاطرالىالنظردونيهرولونوقد،وراءهفيركضونشيءلهميزين

الدولةفكرةازاء)الدولةفيحصلماوهذا،لقدسيتهانتهاكآانتقادهفيصبحيقدسونه

لؤحوكلما،رفضوهالذيالتقسيميومبهاؤعدواالتي(الفلسطينيةالدولةسرابأو

للهرولة.عادوابهلهم

يهوديةخديعةهيأجلهامنكثرشهداءسقطالتيالفلسطينيةالدولةفكرةإن

فياليهودبحقواعترافقبولأصلآفهيالصهيونيةالمسيحيةلهاترؤجتلمودية

الفلسطيني.بحقوقحقيقياعترافدونفلسطين
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تقديممنساعاتقبلحانونبيتفياسرائيلأعمالالأبرياءمنالأطفالقتل

28/4/8002اسوأوالقادمللطباعةالكتاب
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نعترفالتيهذهاسرائيلأيأحد:تساءلهلباسرائيلالعرباعترفعندما

بها؟

بهاللاعترافحدودأاسرائيلقدمتهلاسرائيلمعصلحأالعربأقاموعندما

والعباد؟البلادنوعيحدددستوزالدولةلهذهكانهلبموجبها؟

يألهمقالواهلباسرائيلالاعترافوالمعارضينالمقاومينمنطلبوعندما

الاولالتقسيمبحدودالاعترافنلكيكونوهلبها؟الاعترافعليهميجباسرائيل

النيلمنالعظمىاسرائيلهيأمالنهر()غربالحاليةبحدودهاأو6791حدودأو

؟تلموديمطلبأنهاعلىئنظراليهاالتيالفراتالى

عربيةدولةكلأجرتمامرحلةفيأننعليمفكلنا،أوهاممنغيبوبةفيالعرب

ومصر()سورياحتىاستثناء،ايدونسلاماعليهموعرضتاليهودمعاتصالات

معسلامعلىالحصولأجلمنكبيرةتنازلاتوقدمتامباشرةمحادثاتأجرتا

ولكن،المتحدةالولاياتوبينبينهابالوساطةاسرائيلتقومأنفيوطمعآ،اسرائيل

+35)()الة*اقتراحاتهمكلرفضتالتيهيئيلاسرا

هيفماالعربيالمقدسالكتابهيالدوليةالشرعيةأصبحتحدثوماذا

الولاياتعليهاتسيطرالتيالأمنمجلسقراراتهيأليست؟الدوليةالشرعية

يملكونه؟لابلدفيحقآلليهودأعطتالتيهيأليست؟الغربيةوحليفاتهاالمتحدة

انتقلتثمالأولبلفوروعدفاصدرتبريطانيافيهاالأفعىرأسكانالتيهيأليست

منبكئيراخطروهو،الثانيبلفوروعدأعطتالتيأمريكاإلىوالسيطرةالرئاسة

(4002لشاردنبولثىوعد)الأدال

بحقالمجحفةالقراراتجميعأصدرتالتيهيالمزعومةالدوليةالشرعيةأليست

بالألفاظأوالصريحبالنصإماجديدةحيلةأولعبةقراركل؟استثناءدونالعرب

الصهيوني.للعدوالتحيزفيإمعانآالمقصودةالتفسيراتكلتحتملالتي

فإنه:عليها،والمفاوضاتالفلسطينيةالسرابيةالدولةمشروعوبصددوهنا

لاسرائيلمعروفةحدودلا-

76بحدودالتزاملا-

التغييرحق(الثانيبلفوروعد)فيلاسرائيلالحقبوشأعطىالعكسعلىبل

تشاء.كماوالتبديل

إلاالقدسعلىسيادةولاعودةفلاوصريخواضخاسرائيلفموقفالقدسأما
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إلىظاهريآوالوصولالأقصىفيبالصلاةبالسماحعلينايتفضلونوقد.لاسرائيل

علىكذبوهوانتصارآحققناقدنكونوبذلك،القدسمنقسمبأنهاليذعيديسأبو

استحياءعلىوقبل،واسرائيلأمريكامنمباشرةرفضفقدالعودةحقأماهالنفس

الواقعية.بحجةالعربيةالدولمن

رفضيعنيهماضمنيعنيوهذا،الدولةبيهوديةئيلاسراقبلأمريكاتطالبوالآن

وجودهم.بانهاءوالقبولكمواطنينحتى48حدودفيالعرب

العالميراهاقائمةحقيقةفهو،سميتهمهماأو،الفاصلأوالعاظالجداروأما

أجلمنالمنشودللسلامعقبةالعربيراهاولايوميآالفلسطينيونويعيشهابأسره

السرابية.الدولة

الدولة؟نريدلماذا

به؟نوعدماهذاهل-أمرهمنوحريةسيادةذوأرضهعلىشعبالدولة

للبعضويؤفن،وجاهةلهمليسلمنبالوجاههيسمحواهنوهميوكيانأملهوأم

استثناء.دونكلهالشعبفقرحسابعلىثروةالآخر

معدومةدولةتكونوكيف؟نوويةدولةأمامالسلاحمجردةدولةتكونكيف

مقدسة؟عبادةالآخرينقتلأنيعتقدعنصريفاشيكيانأمامالارادة

علىنساوم،العقلفاقديغيبوبةفينكنلمإنجميعآنصبحألمكله؟هذافوقثم

قضيةالقضيةهلسجنوا؟لماذاونسينا،السجنفيطويلأظلواأسرىاطلاقعلىماذا؟

فييستشهدوالمممنبقيةهمأم،عفوآلهمنريدخطأارتكبوالأنهمالمسجونينمنزمرة

ازالتها،أوالحواجزاخلاءعلىنساومجميعأ؟كرامتناسبيلوفيوالوطناللهسبيل

الحواجز؟وضعتلماذاونسينا

القتلوهوالعنصريالجداربحصاربالكفصا؟والماءالبنزينايصالعلىنساوم

بعينه.الجماعي

منكرآمنكمرأى:"منالقائلوسلمعليهاللهصلىرسولناأليس؟نخجللالماذا

".الايمانأضعفوذ!كفبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيره

عملعلىالقادرةالقوميةالقوةغيابفيالحلهوالسرابيةالدولةفكرةالغاءأليس

واعادةبالمقاومةوالاسشملاموالخضوعالرضوخفكرةالغاءأليسشيء؟أيشيء

منطق؟لديهمنأبجدياتمن(الأقل)علىالفلسطينيةالقوىوتوحيدالوطنيةاللحمة

الأسمىالهدفهوأرضهوفيأرضهعلىماليآالفلسطينيالشعبدعمأليس

361

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


01لهاوجودلاالسيوفاوالبنادقدامتماللصمودوالأوحد

ياأوسلوتساعدكمولنمدريد،بعدشيءولامدريدتنفعكمفلن،الناسأيهاأفيقوا

اقرأواشيء.عنيتنازللنعدوأمامإنكمفوالله،أنابوليستفيدكمولنأوسلو،أهل

لضدمتهم.وجدتمعبيدبنظرهمانكموافهمواعقيدتهموحللوايكتبونما

يومأ:صديقليقالهمالهمفأقولواسرائيلأهريكاأما

فلاالحقاما،وخريفصيفللزمن،وكمالومحاقنقصللقمروجزر،مد"للبحر

اكثرالسلبيالامرمنيستفيداحيانا-المرءانالحقومنيتغير،ولايزولولايحول

المتنبي:قالهماللأمريكانوأقول.الايجابيمناستفادتهمن

ويولممايضرالصداقةومننفعهماينالكالعداوةومن

يعلمون.لاالناسكثرولكنأمرهعلىغال!ثواللهالقصدوراءمنواللى
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-:جعلمراا

*الأخلاق،حول:الحاخاميينوتعاليمللتلمودشاملعرضالتلمود،كوهنأ.

الطبعة،والتوزيعوالنشرللطباعةالخيالدارالقضاء"التقاليد،،الدين،الآداب

5002،بيروت،لأولىا

النفاشى،دار،السريةالحاخامينتعاليمالتلمودفضح،.براناميشى.بيآيالأب

83.2الخامسةالطبعة،بيروت

الصحفيةالمؤسسةالرأيمكتبة،الاسلامظدلقالابيون،العجلونيإبراهيم

4002،عمان،لأردنيةا

الثاني،والجزءالأولالجزء؟يفترقانوأينيتالقانأينوالتوراةالقرآن،الباشحسن

0002،بيروت،الأولىالطبعة،والتوزيعوالنشرللطباعةقتيبهدار

مكتبة،اليهوديالحصارتحتوالمسيحيونالمسلمون،صبحيحسئأحمسد.

2002القاهرة،الأولىالطبعة،مدبولي

للطباعةالقلمدار،ومذاهبهأطوارهاليهوديالدينيالفكرظاظا،حسئد.

8791،دمشق،الثانيةالطبعة،والتوزيعوالنشر

الهويةقضايافيتاريخيةدراسةالعربيالعالمقاليهودعطا،محمدزبيدةد.

الانسانيةوالبحوثللدراساتعين،الأولالجزء،القدس-الاندماج-

2".3الأولىالطبعةمصر،،والاجتماعية

8791،بيروت،الأولىالطبعةالفكر،دارالخزر،يهودتاريخ،دنلوب.د.م

والمسيحيينوالعربالمسيح)يسوعالتلمود3الآخرصورةتلفيقمنى،زياد

2002،الأولىالطبعة،بيروت،والتوزيعللنشرقدمسشركة(،والأميين

3002الأولىالطبعة،بيروت،والتوزيعللنشرالفرات،البابليةالتوراة،قاشاسهيل.

الفنية،والأعمالوالمونتاجالتصويريوالجمعالتعريب)ميديا،ماسترشركة.

،7991القاهرة،المقدسللقابالتطبيقيالتفسير

مركزالإجتماعيةللتشريعاتاليهوديةالمرجعيةالتلمود،مصالحةأمينعمر.

6002المثلثجت،والاعلانالطباعة

الجليلدارمختار؟شعبأمتوحيديةديانةاليهودية،مصالحةأمينعمر.

5002عمان،الأولىالطبعةللنشر،
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.والقدسالتلمودمقالة،قرمشقسطنطين

9891بيروتالمشرقدار،القديمالعهد،المقدسالكتاب

للطباعةالعصريةالمكتبة،أسفارهممنإسرائيلبنيتاريخ،دروزةعزةمحمد

!691،،بيروتمنقحةجديدةطبعةوالنشر،

7291بيروت،الأولىالطبعةهالعودةدار،التوراةمحمود،مصطفى

الطالمقدسةالكتبدراسةوالبلموالانجليلوالتوراةالكريمالقرآن،بوكايموريس

\97!،القاهرة،المعارفدار،الحديثةالمعارفضوء

الأولى،الطبعةالغدير،دار،الأولانعبدةرسالةالبابليالتلمود،فياضنبيل

1991

الأولى،الطبعة،الدينعلاءدار،التوراةلطوالجنسالاقتباسمشور،خالص

7991دمشق

اليهودية،-الأديانمقارتة،شلبيأحمدد.

مدبولي،مكتبة،والمستقبلالحاضر،الماضياليهوديةالمرأةمنصور،سهامد.

8791القاهرة،الثانيةالطبعة

مكتبة،والمعافيالأنسابقدراساتالقديمالعهدنساء،عليانسليمانسيدد.

6991،القاهرة،الأولىالطبعة،مدبولي

دار،الأبالالهإليالأمالالاهةمن:القديمالعهدوسائرالتوراةثطالجنسمقار،شفيق

م8991الأولىالطبعة،دمشق،والتوزيعوالنشرللدراساتيعرب

القاهرة،الأولىالطبعةالصغير،مدبوليمكتبة،إسرائيلبثات،رجبمحمد

8991

للدراساتالفلسطينيالمركزالاشكنازية،الهيمنةنهايةكيمرلنغ،باروخ

2002فلسطيناللهرام،الاسرائيلية

الأولى،الطبعةللنشر،الساقيدار،المسلمينديارلطحروبالفتنة،كيبيلجيل

4002،لبنان

والتوزيع،للنشرالأواثلنتنياهو،إلىياهومناليهوديةحسن،زاهيجوت

2002سوريا،،الأولىالطبعة

الأولىالطبعةللنشر،فيلادلفيادارقدس،يالابيير،دومينيكوكولينزلاري

الأرلنعمان7391
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خسرالذي)السلطانوفلسطينالثافيالحميدعبدالسلطان،النتشهشاكررفيق3.

8491الرياض،الأولىالطبعة(،فلسطينأجلمنعرشه

والتوزيع،للنشرقدمس4891(،ا-)198المسيحيةالصهيونيةمركلي،بول3.

3002لبنان،الثالثةالطبعة

والنشر،الابحاثدارالتحرير،معركةفىوالخلقالعقلدورفلسطين،التلوصفي.3

6791بيروت،الأولىالطبعة

0791،الثالثةالطبعة،الكرامةمعركةنوار،أبومعن3.

6891،العربيالجيشمطبعة،الكرامةمعركة3.

الطبعة،والتوزيعللنشرالكرملدارالواد،بابمعارك،الروساناحمدمحمود3.

2002عمانالثانية

ا-479الاسرائيليةالعربيةالحروبمنالمستفادهالدروس،كعوشيوسف3.

8791عمانالاولىالطبعة،التعاونيةالمطابععمالجمعية،8691

مكتبة،باسرائيلوعلاقاتهمومعتقداتهمأصولهمالفلاشايهود،ادريسمحمد3.

3991القاهرة،مدبولي

الطبعةوالنشر،للطباعةالأهالي،واتباعهيهوهعقيدةالقتلالزوبي،ممدوح3.

0002سورية،لأولىا

دينأالتلموديةاليهوديةهلشاحاكاسرائيلكتابققراءة،عصاصةساميد.3.

8991،ألمانياالثانيةالطبعة

الاردن،الاولىالطبعةللنشر،الجليلدار،والعربغوريونبنتيبت،شبتاي.4

8791

الطبعة،للنشرالجليلدار،اسرائيلانشاءقالهاغاناهمنظمةدوربدر،حمداند..4

8591الارلن،الاولى

الاردن،الاولىالطبعةللنشر،الجليلدار،الاسرائيليةالفاشيةناصر،درويش.4

0991

فيالجامعيينرابطة،9791و1491عاميبينفلسطينالمر،الحصادهداويسامي.4

8391الاردنالاولىالطبعة،الخليلمحافظة

،8591-ا479الفلسطينيةللقضيةالتسويةمشاريع،الموسىوطارقالهورمنير.4

8691الثانييةالطبعةالاردنللنشر،الجليلدار
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للكتبالريسرياضعسير،ثطاسرائيلوبنومصر،التوراةجغرافية،منىزياد

4991بريطانيالندنوالنشر،

اسماعيلوتدقيقجعةمرا،البداياتمنذاليهوديةوالمذاهبالدرقهمو،المجيدعبد

3002سوريادهشق،الطباعيةوالخدماتوالتوزيعللنشرالأوائل،الكردي

العربي،الوعىمكتبة،تحليليةدراسةوالتلموداسرائيلاحمد،خليلابراهيم

8391القاهرة

6791بيروت،النفاشىدار،وتعاليمهتاريخهالتلمود،خانلاسلاماظفر

والتوزيعوالنشرللطباعةالناشر،والصهيونيةالتلمود،رزوقأسعدد.

1991بيروت،والاعدن

رياضأمريكا،عليهاتاسستالتيالعبريةالأساطير،سامالعمتلمود،العكشمنير

4002بيروت،والنشرللكتبالريس

اليهودتلمود3والمسيحيونالمسلمون،المصطفىمحمدابراهيمالعظيمعبد

القاهرة،وهبهمكتبة،وعجائبغرائب

والخدماتوالتوزيعللنشرالأوائل،النازي-اليهوديالتحالفمحلا،محمد

1002دمشق،الطباعية

اللغةمن)ترجمةالمكمودقواعدقالمرصودالكنز،اللهنصرحنايوسفد.

6891بيروت،الثانيةالطبعة(الفرنسيه

الخيالدار،العالمنهايةاواسرائيلنهايةالأصولياتصدام،الغنيعبدعاطف

8991

9991دمشق،القلمدار،الاسرانيليةالشخصيةظاظا،حسند.

دار،اليونانية-العبرانية-السامريةالتوراهثقدالسقا،حجازيأحمدد.

5991بيروت،الجليل

الوعيمكتبةالتلمود،فضائحلمالمرصودالكنز،الشرقاويالهعبدمحمدد.

0991القاهرة،الاسلامي

9891بيروت،الثقافيةالكتبدار،وأسفارهماليهودأطماعفريز،حسينفواد

الملكيةاللجنةمنشوراتهالدينيةالحربا!نالمعزمالهيكل!!امةعواد،محمود

4002عمانالقدسلشؤون
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9891مدبوليمكتبةبمصر،المديماليهودتارلئ،الخشابالمحسنعبدد..

بير!ن،والتوزيعوالنشرللطباعةالارشاددارالبلاء،جذور،التلاللهعبد.

7191

،السعديغازيترجمةا-379،4891وليحيالأرغونجرائم،السيابيعقوب.

8691عمانللنشر،الجليلدار

8691،للنشرالجليلدار،الصهيونيةالحركةهراب،هرتسلثيودور.

عمانللنشر،الجليلدار4الجميدعبدديناالأميرةترجمةغورمورن،بنرساكل.

9891

للملايين،العلمدار،البعلبكيمنيرالعربيةإلىنقله(،)5491لمحريزوولدلورانس.

0002بيروت

الجليلدار،البواطلهنورترجمة،والتطبينالنظريةالصهيوني!،رافيليوئيل.

0002عمانللنشر،

القاهرهمدبولى،مكتبة،الموعودةالأرضوعقيدةاسرافيلالسقات،أبكار.

8991

،فرحاتالياسترجمة،السلالموعمليةالاسرانيليةالعربيةالحروب،بيليسيدني.

2991لبنان،الأولىالطبعةللنشر،العربيالحرفدار

4991عمان،الجليلدارترجمة،جولدمانناحوممدكرات،غولدمانناحوم.

الجليلدارالضيلي،بدرترجمة،سياسياغثيالرابفىاسحق،كابليوكامنون.

7991عمانللنشر،

المحتمل،الو!راءرئيسايأولالجندي،براكايهودكسفير-ايلان،كسبيتبن.

9991عمانللنشر،الحليلدار،البواطلةونورالعقيليبدرترحمة

للنشر،الحليلدار،الجليلدارترجمةشامير،اسحقمذكراتشامير،اسحق.

4991عمان

عمانللنشر،الجليلدار،الجليلدارترجمة)1(،مدكرات،رابيناسحاق.

3991

3991عمانللنشر،المليلدار،الجليلدارترجمة)2(،مذكرات،رابيناسحاق.

الدليلدارالسعدكلما،غاشيترجمة،السلاماحلمنالحرب،وايزمنعيزر.

3991عمانللنشر،
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76.

.77

78.

97.

.81

.82

.83

.84

.85

86.

.87

88.

.98

،السعديغازيترجمة،الصهيوفيالارهاببلدوزرشارونارئيلهبنزيمانعوزي

8691عمانللنشر،الجليلدار

8691عمان،للنشرالجليلىدار،السعديغازيترجمة،ايتانرفائيلمذكرات،ايتانرفائيل

لايديولوجياوالسياسيةالسلطةا-الصهيوفيلحلموالليكودائيلاسرا،شندلركولن

7991عمان،للنشروالتوزيعالأهليةنتنياهو،ادبيغنمن

لايديولوجياواالسياسيةالسلطةالصهيوفي-والحلمالليكوداسرائيل،شندلركولن

7991القاهرة،مدبوليمكتبةالزر،مصطفىترجمةنتنياهو،الىبيغنمن

لاالذيالرجلوالخفايا-الأسرار،اسرائيلقالسياسيالاتقلاب،ازولايأ!رلي

7991عمان،للنشرالجليلدار،العتيليبدرترجمةالانتطار،يجيد

عمانللنشر،الجليلدارترجمة،انتقاميةوعملياتخدمةسجل،شارونارئيل

1002

(،الأول!!اب)واسرائيلالعرببينالسريةالمفاوضات،هيكلحسنينمحمد

6991القاهره،السابعةالطبعة،الشروقدار

دار(،الثافيالكتاب)واسرائيلالعرببينالسريةالمفاوضات،هيكلحسنينمحمد

69!االقاهره،السابعةالطبعة،الشرصق

(،اللالثالكتاب)واسرائيلالعرببينالسريةالمفاوضات،هيكلحسنينمحمد

6991القاهره،السابعةالطبعة،الشروقدار

الأوهامسلامواسرائيلالعرببينالسريةالمفاوضات،هيكلحسنينمحمد

6991،الانجليزيةالطبعة،القاهره،الشرصقداربعدها،وماقبلهاماأوسلو-

0002العربيةالطبعة

الطبعة،الشروقدار-المبادرةحديث77917991-،هيكلحسنينمحمد

8991،القاهرة،الثانية

دار،عقيليبدرترجمة،الأمنيةاسرائيلسياسة،شيفيهودوكلاينزئيف

0991عمان،للنشرالجليل

للنشرالأهلية،بيروت،الجبلدار،الاسرائيليالسياسيالنظامتيم،سيد

9891عمان،والتوزيع

الشيخ،الرحمنعبدترجمة،العربيالمشرققحياتي-مذكراتباشا،غلوب

2003عمان،الأهلية
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مدبولي،مكتبة،،الأوسطالشرقلطالسلامأجلمنالتفاوض،فهمياسماعيل

8591القاهرة

وتمويله،التسلحقياسعامأ35خلالاسرائيلقالعسكريالاتفاق،الطليولا

قبرص،المستقلةالنشريةالخدماتشركة،الفلسطينيةالدراساتمؤسسة

8491

الجليلدار،السعديغازيترجمة،لاسرائيلالنوويالخيار،فيلدمانشاي

8491عمانللنشر،

العربيةالمؤسسة،الاسرائيليالسلاحقالجديدهوفنسيان،ديرهاكوب

8691بيروتوالنشر،للدراسات

نقله،العسكريةاسرائيلدولةمعالسريةأمريكاعلاقةالانحياز-،غرينيستيفن

8591دمشقوالنشر،للطباعةحساندارزكار،سهيلالعربيةالى

ترجمة،الاسرائيليةالسريةالوحداتعملياتداوود-عين،فولاتابريشد.

8791القاهرة،مدبولىمكتبةجانو،اسيمة

القاهرة،مدبوليمكتبة،لافونلقضيةالكاملالملفسوزانا-عملية،حمودهعادل

8891

الجليلدار،الشاباكقالعملمنعامآ92مخابراتكرجلمهنتي،بيرييعقوب

1002عمانللنشر،

ترجمة،الاسرائيليةللاستخباراتالسريةالحروب-موريسبني،بلاكايلان

8991بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةالعربيالحرفدار،فرحاتلياس

دارترجمة،الاستخباراتسلاحالاسرائيليةالعسكريةالموسوعة،غرانوتعودد

91ولعمان،الجليل

الثالثالعالممركز،والتطويقالتفتيتالخلحوحرباسرائيلالبزار،سعد.

8791لندنوالنشر،للدراسات

8691الأرلنالزرقاءالمنار،مكتبةالاسرائيليلأ،النفسيلأالحرب،الدباغزكيمحمدمصطنى.

المؤسسة،برهممحمودترجمةالموساد،أمراء،رافيفدانوميلمانيونس.

2991بيروت،الثانيةالطبعةوالنشر،للدراساتالعربية

الاسرائيليةالآمالانهيارالجوار،ودولالعراق3الموساد،نكديمونشلومو.

936
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7991عمان،للنشرالجليلدار،عقيليبدترجمة،والكردية

والتوزيع،للنشرالأبراردار،الامريكانالساذةمعالدحوار،العجلونيابراهيم

2002عمان

0002بيروت،الأضواءدار،الأوسطالشرقسلامأزمة،عباسخضيرقاسم

حسينالشريفبينالمعاهدةمفاوضات-مطويةصفحات،الموسىسليمان

7791عمان،الاولىالطبعة،والشبابالثقافةوزارةوبريطانيا،

اسرائيل،علىتجسسقضيةعشرون-الجواسيسهبر،ايتانوميلمانيونس

3002عمانللنشر،الجليلدارالعياصره-ستهابوخالدترجمة

المستقبلدارالصهيوفي،العربيالصراعمستقبل،الدجانيصدقيأحمد

8791بيروت،العربي

8591عمان،السلامنحوالسعي!ل،بنالحسن

0991عمان،الدوليةالعلاقات9المنشودالسلام،الرفوعفيصلد.

الاسرائيلي،العربيالسلامعمليةسياسة-الأخرىالجدرانساوندز،هارولد

العملياتلدراسةالأمريكيالمشاريعمعهد،الفتاحعبدحسيند.ترجمة

8591،والاجتماعيةالسياسية

القرن3العربيالوطنلمالامريكيةالسياسة-والعربأمريكا،شرابينظام

0991لندنوالنشر،للكتبالريسرياض،العشرين

87591الأهاليكتابديفيد،كاهبقالضائعالسلام،كاملابراهيممحمد

معالفلسطينيةالاليادةاتصالات-السريالملف-أبيبتل؟لقاء،عيسىاللهعبد

1991عمانوالتوزيعللنشرالابداعدار،اسرائيل

محالفلسطينيةالقيادةاتصالات-السريالملف-أبيبتلقلقاء،عيسىاللهعبد

1991عمانوالتوزيعللنشرالابداعدارأمريكا،

مكتبة،باسرائيلومعتقداتهمأصولهمالفلاشا-يهود،ادريسجلادمحمدد.

3991القاهره،مدبولي

الأمريكية،اللقافة3المسيحياليهوديالتراثصهيونأجلمن،شعبانفواد

3002الفكردار

4991عمان،والتوزيعللنشرالمتقدمةدار،القدسعبق،الخياطالعزيزعبدد.
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911

012

121

122

133

124

125

126

127

128

12!

013

131

132

الأمريكيةوالسياسةالاسرائيلياللوبيميرزهايمر،جونووالتستيفن

القاهرة،مدبولىمكتبة،الحموريمحمدد.ترجمةهارفارد،"تقريرالخارجية

7002

دار،الثانيةالطبعةحرب،محمدترجمة-مذكراتالحميد،عبدالسلطان

9891لمشقهالتلم

ترجمة،الامريكيةالمتحدةالولايات،اليهوديالنفوذالصحوه-،ديوكليفيد

2002دحشقالفكر،دار،الشهابييحلىابراهيم

الخفيةالشبكاتووالأعمالوالمعتقداتالدياتة-السريبوشعالم،لوراناريك

3003بيروت،قازانسوزانترجمة-الخيالدار-

شركة،العمالقةعصرثطالمعاركآخرالسويسقصة،هيكلحسنينمحمد

8591بيروت،السالسمةالطبعة،والتوزيعللنشرالمطبوعات

محمدترجمة(المتحدهالولايات)تاريخالشرآلةالمولوخدشنر،هاينتسكارل

3002دمشق،والتوزيعللنشرقدمسمنى،زيادمراجعةحديد،

العالميةالدارمقلد،عليد.ترجمة،الصعبالسلامدربكيسنجر،هنري

8491بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعة

وخياراتالأنضةضروراتبينالتطبلع،الدينشمسمهديمحمدالشيخ

7991بيروت،الثالثةالطبعةوالنشر،للدراساتالدوليةالموسسة،الأمة

الجليلدار،للصهيونيةالعمليالتطبيق-الاستيطان،عرفةأبوالرحمنعبد

8691عمانللنشر،

العالم،علىللسيطرهالأمريكيالسعيالبقاء-امالهيمنة،تشومسكينعوم

4002بيروت،العربيالكتابدار،الكعكيساميترجمة

الوثبةدار،والصهيونيةأمريكا،زكرياهاشم

والأصوليةقالسياسيةالمسيحية-العالمونهايةاليهوديالمسيح،هلالرضا

0003القاهره،الشروقمكتبةامريكا،

الكبرىعمانأمانةالصهيوفي،الغزومجابهةلمالكلوصفيحتر،ناهض

7991

لمالصهيوفيوالاستيطانالأراضيشراءضميةللنشر،الجليلداردراسةقعقور،ابتسام

3002عمان،للنشرالجليلدار،4791-ا871والجولانوحورانالاردن
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0002،الأردنيةالجامعةمطبعة،اسرائيليمنظورمنالقدس،كنعاناللىعبد.13

الاحزابلمدراسة-اسرائيلقوالسياسةالدين،ماضيمحمدالفتاحعبد13.

مدبولى،مكتبة،السياسيةالحياة3دورهاواسرائيلفىالدينيةوالجماعات

8991القاهره

الاسرائيليةقالترانسفيرسياسةأقل-وعربأكثرأرض،مصالحهالديننور.13

7991بيروت،الفلسطينيةالدراساتمؤسسة،ا-9496991التطبيق

عودةمحمدترجمة،والعالماسرائيل-الأممبينمكافينتنياهو،بنيامن13.

6991والتوزيعللنشرالأهلية،الدويري

الأردنية،الدستورصحيفةيهوديتها،إلىالدولةعبريةمنرشيد،فايزد..13

الاردن،2/21/7002الاحد،

دارجريدة،والفلسطينييناسرائيلبينالدولتينحلسقوطسيل،باتريك13.

383/80/02،الحياة

/2/12الاحد،،الأردنيةالدستورصحيفة،أنابوليسطبخة،المجاليراكان.13

الاردن،7003

مسدود،طريق...أنابوليسفيعباسادالكنيستقالساداتمن،نافعهحسن.14

الاردمن2/127/00،2الاحد،،الأرددنيةالدستورصحيفة

منتدى؟العروبةلالكرةبديلأالاسلاميالفكراعتباريمكنهلغندور،صبحي.ا4

91/11/7002،العربيالفكر

3/12/7002،اسرائيلتراهكماالعربيالدورناصر،نقولا.41

الاردنية،الغدصحيفة7،ديمقراطيةليبراليةدولةأميهوديكيان،ياسينالسيد410

31/3/7002

الصهيوفي،العربيوالصراعالفلسطينيةالقضية،العربيةالجامعاتاتحاد140

8391بغداد،الموصلجامعةمطابع،الأولالجزء

اليهودقمعاصربحث-التاريخيالغربوخطاالأسفارشيطانية،بطاينهفزاد.41

الدستورمطابع،الاولىالطبعةوالاسرائيليات،الخزرومتهوديواليهودية

7002الاردنعمان،التجارية

دار،الأولالجزءمراحلها،مخلكفقصالفلسطينيةالقضية،دروزهعزةمحمد.41

دمشق،والتوزيعللنشريعرب
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147

148

914

015

151

152

153

154

155

156

157

158

915

016

161

162.

الجليل،دارترجمة،اللاجئينمشكلةوولادةالفلسطينيينطرد،موريسبني.

3991عمان،الأولىالطبعة،والتوزيعللنشرالجليلدار

الأول،المجلد،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة،المسيريالوهابعبدد..

3002القاهرهللنشر،الشروقدار

الثاني،المجلد،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة،المسيريالوهابعبدد..

3002القاهره،للنشرالشروقدار

جديد،تفسيرمممانموذجاليهوديةالوظيفيةالجماعات،المسيريالوهابعبدد..

2002القاهرة،الثانيةالطبعة

الهدامةاليهوديةالحركاتثطلراسة-الخفيةاليد،المسيريالوهابعبدد..

5002القاهرة،الشروقدار،الثالثة،الطبعةوالسرية

وتطبيقية3نظريةدراسات"الانسانعن"دفاع،المسيريالوهابعبدد..

3002القاهرة،الشروحقدار،الأولىالطبعة،المركبةالنماذج

للنشر،الفكردار،العنكبوتوخيوطالصايونية،المسيريالوهابعبدد..

6002،دمشق،الأولىالطبعة

نظريةدراسةالصهيوفيوالمصطلحالخطابفي،المسيريالوهابعبدد..

5002القاهرة،الشروقدار،الثانيةالطبعةوتطبي!ية،

والأماكنوالحاليةالمهجرةوالقرىالمدندليل-العودةطريق،ستهأبوسلمان.

7002لندن،الأولىالطبعة،فلسطينأرضهيئة،فلسطينفىالمقدسة

22/127/002الأرل!نيةالرأيجريدة،سالمقريةإلىثانيةالعودة،القضاههاشم.

وأسماء4891سنةإسرائيلدمرتهاالتيفلسطينقرىننسىلاكي،الخالديوليد.

7991بيروت،الأولىالطبعة،الفلسطينيةالدراساتموسسةشهدائها،

14/1/8002الغدجريدة،العرقيالتطهيرعليإسرائيليةشهادة،غرايبهابراهيم.

الحاليةالاسرائيليةالسياسةلموبغضاءعنصريةبراهين،جرايسيبرهوم.

24/1270/02الأردنيةالغدجريدة،؟489عربتجاه

31/1270/02الاردنيةالغدجريدة،قاسمكمرفىاعتذار،سيغيفتوم.

المؤتمرمنظمة،البيولوجيةالطبيةللبحوثالشرعيةالضوابطالبار،عليمحمد.

السعوديةالعربيةالمملكة-الاسلاميالفقةمجمع-الاسلامي

الاردن،والتوزيعللنشرالماموندار،الذاتواحترامالآخرحوارلمإضاءات،العجلونيإبراهيم
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163

164

165

166

167

168

916

017

171

172

173

174

175

176

177

178

الدار،ربهعبدسميهترجمة،الأميركيةالامبرياليةالفوقيةشوير،مايكل

5502،بيروت،الأولىالطبعه،للعلومالعربية

4002أيار،العودةحقدليل،العودةحقمؤتمر

مطبعة،وآدابهوتسلسله-أصلهالتلمود،موياليوسفشمعوند.

،9091العرب

الاسرائيليةالعربيةالحرب-الهاشميةالأردنيةالمملكةتارلئنوار،أبومعند.

7002عمان،التجاريةالرأيمطابعا-479،5191

14/180/02قسيسد،عمان-الرأينظرقبوش؟العموشبسام

41/2/8002الرأي-،عمانالآمالوفقهالسياسة،عنالعجلونيإبراهيم

العرب،عمان-اليهوديةإسرائيلمواجهةفيالعلمانيةحتر،فلسطينناهض

41/1/8003اليوم

العربا-3،عمان-العودةثطالحقالفلسطيني،بوش:للاجىالبشيتيجواد

13/180/02اليوم

العرب2-3،عمان-العودة3الحقالفلسطينيللاجى،بوش:البشيتيجواد

41/280/02اليوم

41/180/02الغد-عمان-العرقيالتطهيرعليإسرائيلية،شهادةغرايبةإبراهيم

عمان-ثمنأوأرضرقعةبايليستالفلسطينيةالدولةالمجالى،نصوح

13/180/02الرأي-

العربيللحليفوصفعةالتشددلمحورهديةالالهيةبوش،ررياالصباغرنا

1/80/02-13عمان-

الصهيوقالكيانلقيامال.6الذكرى3معالات،العتيبيمجريعارف

13/1/8002اليومالعرب-عمان....أولا-إسرائيل

الانتفاضةلإنطلا!ةالعشرينالذكرىمشارفالصقار،عدساميأ.د

92/1280/02العربيالقدسجريدة-عمانالظسطينية-

-عمان-الدولةفيهتقملمالذياليوم/2813/19741192،كرميلعاموس

92/12/8002العربيالقدس

-عمان-الأصليةبوشخظيئةلازالةالمعجزاتتستدعيلماذاقانصو،خليل

92/1280/02العربيالقدس
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97

81

82

83

84

85

86

87

88

98

19

29

39

عمانوالوجود-الرسالةلمعنىخيات!خططه3العدوحداد،ممشاةجورج

167/8/002الدستور

/16/7الدستور-عمان-مرعبةمعطياتالتهويديالزرو،الاستيطاننواف

7502

-عمان-بياضعلىشكتوقيعأنابولسلقاءعليتعليعات،فالليبرناندو

03/1170/02اليومالعرب

التقسيم-قرارعنالتراجععليالمتحدةالأممتحثأنباء-حماسوكالات

03/1170/02اليوم-العربعمان

-عمان-العربإتصالمنبولسوأنامدريدمابينالمقال،فصليشارةعزمي

03/11/7002اليوم

/03اليومالعرب-عمان-القدسعروبةعليمساومات،لااللهعطامرسي

1170/02

-منالقوميةالدولةماهينسيحيفا-لمنجامعةالنفسعلمفي،برفسورهارتس

1170/02/(27الاستقلال)جريدةالعبريةالصحف

((الاستقلالجريدة))العبريةالصحفمن-وهميأمحقيقيإسلام،يديعوت

37/11/7002

)جريدةالعبريةالصحفمنأين،إدأنابوليسمركوس،هارتس،يوئيل

92/117/002(الاستقلال

/(2العربيالقدسجريدة،لبوشكلهاالمسرحيةمركوس،هارتس،يوئيل

1170/02

/2/1الرأي-عمان-السياسيالاقتتالموقعه،الإستيطانقشوعد.حازم

8002

/2/1-الرأيعمان-الحلالاسرائيليونير!ضالبدور،لماذاد.سليمان

8002

2/1/8002الرأي-عمان-إسرائيلويهوديهالعربيالعام،الرايبريزانفارسد.

الغد--عمان-والدوليةالإقليميةوالتحويلاتإسرائيلمحمود-امنوليدخالد

3/1/8002

3/1/8002-الدستورعمانبتريمان-عوزيالاسرائيلةالتبيضمغلسة،هارش

+5
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1/8002/الدستور3وراءها-عمان-ومااولمرتتصريحات،الصفديعلي.

-عمان-فصدقوهالأفقثطفلسطينيةدولهلاإنلانتوسقالإن،خروبمحمد.

4/7002يالرأ

عمان-بوشخطابحبرتجدأنوقبلعكور،سلامة.

13/1270/02-الدستورعمان-الحقي!يةيهوذا،فاخوريهدى.

13/1270/02الدستور--عمان-القوميةالدولةماهي،هارتس.

13/12/7002الدستور-عمان-لعاصفةإستعدوا،احرنوتيديعوت.

بتقريرها-عمانالأمريكيةالمخابراتتتمسكهلسعيد،السيدد.محمد.

1312/70/02الدستور-

-عمان-الحرامالأرضعلىإسرائيليإعتداءقصةميديازبيدات،إبتهاج.

1270/02/-13اليومالعرب

/13الغد-عمان-جريدةالأردنعليالاستيطاقالتوسعخطر،البراريحسن.

1270/02

معوليساليهودمعالتعاملتطلب،إسرائيلفاخوريجلالالدكتور.

21/21/7502لئياسرإ

/12أفضلالقدميكونلنبوليسأنامحكعلى،القدسياسينحمودةرياض.

1270/02

-عمان-الدستورالعربالمسيحيونأمالمسيحيون،العربعطيةالحويكحياة.

12/1280/02

/12-عمان-الدستورقيامهامنذماضالدولة،تهويدقناةالمطلقد.عبيدة.

1270/02

-عمان-القدساجلمنضحىالذيالحميدعبد،السلطانحجازيعرفات.

2/180/02الدستور

9/1270/02الرأي-عمان--إسرالكياتخروبمحمد.

9/217/002عمان-آخرفاصلجداراليهوديةالحمود،الدولةليلى.

9/21/7002--الرأياخرىزاويةمن،انبوليسالخضرهيد.عمر.

عمان-87-3991الاولىالدلسطينيةالانتفاضةعلىعاماالزرو،02نواف.

9/1270/02الدستور
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الدستورعمان-زمانأياموالفلسطينيوناليوم،الفلسطينيونحجازيعرفات.2

9/12/7002

/9/12الدستور-عمانالصهيوفي-للدممفيقللتزويرنماذجحداد،جورج2.

7002

/8/12الغد--عمانخطاحدثالذيماا879إنتفاضة،عزمجميلأحمدد..2

7052

مقالات-العروبةلفكرةبديلاالاسلاميالفكرإعتباريمكنهل-غندورصبحي.2

همامالدكتورالأستاذيختارهاالعربيالفكرمنتدىمنكتابهارأيعنمختارة

91/11/7002المنتدىفيوالبرامجالدراساتمديرغصيب

الدستورجريدة-عمان-يهوديتهاإدالدولهعبريةمنرشيد،د.فايز2.

212/70/02

2/12/7002الدستور-عمان-أنابولسطبخة4المجاليراكان.2

واحد-طريقأنابولسقعباسإلىالكنيست3الساداتمن،نافعةحسن2.

2/12/7003الدستور-عمان

/12الغد-عمان-جريدةديمقراطيةليبراليةدولةأميهودي،كيانيسنالسيد20

3/7002

/12/3الغد-عمان-جريدةإسرائيلتراهكماالعربيناصر،الدورنقولا2.

7002

-نجرانمسيحيإستشهادقصةالعربيالمسيحيالموروثمنالسيد،رضوان.2

3/1170/02الحياةدارجريدة

//1112الغدجريدة--عماناليهوديالشعبدولة،عاصيأبود.تيسير2.

7003

11/12/7002الغدجريدة--عمانإسرائيليةمراوحة،الدعجةودعاند.هايل.2

11/1270/02الغدجريدة--عمانالتجاهلهذاالصراعهذاعواد،مفيد2.

-عمان-العربالاسرائيليةالايضاحاتمزيدآمنتريدون،هلالبشيتيجواد2.

11/217/003اليوم

/الدستور-11-عمان-هابرايتانال!نبلةعلى،قنبلةاحرونوتبليعوت2.

1257/02
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/23/21-عمان-الرأيالفلسطينينللرافضينإسرائيلرسالةهالمومنيجهاد

7052

-عمان-الرأيبالفشلمحكومةغزةلطالمفتوحةالاسرائيليةالمذبحةرأينا،فقرة

22/21/7502

/23/12-عمان-الرأيوالغفرانالنسيانعنالحديثمتابعة،حمزةد.زيد

7002

-عمان-الرأيالمصطلحاتوحربالسياسيالاسلام،العجلونيإبراهيم

22/127002/

اليومالتهويد-عمان-العربمشاريععلىتنتصرزبيدات،الجليلإبتهاج

23/127002/

23/12/7002الهدء-عمان-الغدإلىإسرائيلتنظر،كيفالبراريحسن

منأكبرفلسطينأنويدكونالمنجرفونيصحو:هلالدربعلىحدادهجورج

23/21/7002والرموز-عمان-الدستورالفصاكل

الدستور--عمانفلسطينوشطبالعنصريةوجنوناليهودالزرو،دولةنواف

23/13/7002

//2312الدستور--عمانغازيتشلوموالخلاف،صخرةعبريكاتب

7002

له:قدم،عام0503وطاةاليهودوتارلئاليهوديةالدياتة،شاحاكاسرائيل

والنشر،للتوزيعالمطبوعاتشركة،سلمانرضى:ترجمةسعيد،إدوارد

4002الثامنةالطبعة،لبنان

الخارجيةوالسياسةالنووي)التسلحمكشوفةأسرار،شاحاكاسرائيل

المطبوعاتشركة،سلمانرضىواللهخيرعاللد.:ترجمة،الاسرائيلية

1002الثانيةالطبعة،لبنانوالنشر،للتوزيع

اسرانيل،قاليهوديةالأصوليةمتسفينسكي،نورتون،شاحاكاسرائيل

1002،القاهرهللنشر،الذهبيالكتاب،عفيفيناصر:ترجمة

بهجتالمناضلمذكراتالفلسطينيالعربيالنضالخضم3،غربيةأبوبهجت

بيروتالأولىالطبعة،الفلسطينيةالدراساتمؤسسة،-1691ا949غربيةأبو

3991
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الانتفاضةالىالنكبةمنغربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتمن،غربيةأبوبهجت.024

الاولىالطبعةبيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالموسسة02،ها-.949

4002

،الرأيجريدةسكانها،دونمنغزة:جوريونبنمبدأإحياء،العمريعاطف1.24

14/2/8002عمان

27-7-،9291عامالفلسطينيةالبراقانتفاضةسر،الشرقاويعيسىمحمد.242

3002

243

244

245

246

247

248

924

025

251

252

253

.254

جاكوريجيففلسطينيةدولةإنشاءأمامبوشمذهبموت-غلوببوسطن.

21/180/02-الدستورجريدة-

24/180/02-اليومالعربجريدة-الأكاذيبدولة-محالينموفق.

العرب)ا-2(-جريدةإسرائيلغيريحلبهالنبوشبقرة-البشيتيجواد.

180/02/اليو!م-6

العرب)2-2(-جريدةإسرائيلغيريحلبهالنبوشبقرة-البشيتيجواد.

1/8002/-7اليوم

اليومالعرب-جريدةالمنتظرةوالنتائجالأسباببوشزيارة-عبدهأبوبديع.

-8/180/02

الغدجريدة-مقدسيمواطنمنبوشإلىرساله-حسينيالإمامالرحمنعبد.

-8/18/002

1/8002/-8العربيالقدسجريدة-مناأكثرمعنابوش-شارونجلعاد.

التبعيةليكرسالعربيالشرقإلىيصلبوش-المسفرصالحمحمدالدكتور.

8/180/02-العربيالقدسجريدة-

حيتانممارساتأمطرشانحواراتالمفاوضات-الرحمنعبدد.أسعد.

8/180/02-العربيالقدسجريدة-

العربجريدة-اسحونوظلتالفناجينطارتبوشزيارةبعد-الصناعرنا.

02/1/8002-اليوم

القدسجريدة-العربسيفمنإيلامااشدبوشكلمات-حيالريمرعي.

6/280/02-العربي

51/180/02-الرأيجريدة-كنيستهالمبوشصليالتيطبريا-الحطابسلطان

9!م
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فيالمقالةهذهنشرتكلاما-العربيبلع-بوشالرايةجريدةلطلبنانيكاتب255.

15/11/8002-الرأيجريدة

جريدة-الإبنبوشجورجقارذي-البيروتيةالسفيرمجلةفيسعادةوسام.256

15/180/02-الغد

15/1/8002-الدستورجريدة-بوشزيارةثمار-المجاليراكان357.

القدسجريدة-8002بوشزيارةإلى8991كلينتونزيارةمن-الحربيفادي.258

22/1/8002-العربي

/1/-8الدستورجريدة-الخاسرةأولمرتبوشرهانات-المجاليراكان925.

8002

اليومالعربجريدة-غرادفينووأقرهاالعربأقرهاحقائق-نعماند.عصام026.

-4/280/02

تقريرمنالأهمالدروس-المتحدةالأممفيالسابقالأردفيالسفيرنعمابوحسن.361

2/580/03-الغدجريدة-فينوغراد

الدستورجريدة-بالمرتيطيحانهلغرادوفينوالةحزبلعنة-رشيدفايزد..262

-4/2/8002

//42-الدستورجريدة-الصهيوفيالمشروعإستراتيجية-دبورفؤاد263.

8002

/5/5-الغدجريدة-إسرائيلومصيرفينوغرادتقرير-المصريهاني264.

7002

تلاشيالأهليةوالحربالدولةإخفاقبينالفلسطينيون-إيزنستادتمايكل365.

27/1/8002-اليومالعربجريدة-ا-4()الدولةإقامةإختيار

تدشيالأهليةوالحربالدولةإخفاقبينالفلسطينيون-إيزنستادتمايكل266.

27/1/8002-اليومالعربجريدة)2-4(-الدولةإقامةإختيار

الأهلية)2-4(والحربالدولةإخفاقبينإيزنستادت-الفلسطينيونمايكل267.

اليومالعربجريدة-الفلسطينيةالأردنيةالكونفدراليةإختيارإستبعاد

27/1-/8002

جريدة-(الخلاصة4-4)الدولةإخالاقبينالفلسطينيون-إيزنستاتمايكل.268

27/180/02-اليومالعرب
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جريدة-نابليونغزوإلىالعمالقةعهدمنفلسطين-العتيبيمجريعارف926.

21/180/03-اليومالعرب

الدستورجريدة-ال!دسإلىالطريقالدينصلاحطريق-حجازيعرفات027.

-3512/70/02

بلوتسكرسيفرلإسرائيلوجوديةحاجةالفلسطينيةالدولة-أحرونوتبديعوت.127

27/1/8002-الدستورجريدة-

اليومالعربجريدة-اليومفلسطينقضيةتعنيماذا-نعمانعصامد.272.

-2612/70/03

الدستورجريدة-الضفة3المستوطنيندولةحقائقعنحقائق-الزرونواف.373

-26/21/7502

8/180/02-الرأيجريدة-الآنفلسطينقيحدث-خروبمحمد274.

//021-الغد-جريدةوالذريعةالدافعغزةمجازر-جراسيبرهوم275.

8002

03/1270/02-الغد-جريدةبالبارحةالليلةأشبهما-نعمةأبوحسن.276

عندافعوافلسطينالطالعربالمعلمونأيها:قولعلىقول-الحقعبد-33-كايد.\

6/2/8002-الدستور-الإسلاميةالعربيةالثقافة

والمحاصصةوالفلسطينيونالعربغزة-الاخيرةالمحطة-المجالى34-راكان-.2

6/280/02الدستور-جريدة-الضائعة

الغدجريدة-العربعلىخطرةأمريكيةرؤيةالفلسطينيةالدولة-مطرجميل.277

-51/180/02

/21/1-الدستورجريدة-عقاببلاصهيونيةجرائم-حسنرشيد278.

8002

اليهوديةالدولةالدولةوليستالاسلاميةالأوقافدولة-حجافيعرفات937.

23/180/02-الدستورجريدة-

العربيالقدسجريدة-بناتفعلهماياسرائيلنفعللالمماذا-نعمانعصامد.028.

-23/180/02

6/12/8002الدستور-جريدة-اليهوديةالدولة-حنفيحسند..281

27/1/8002-اليومالعربجريدة-العمادذاتإرم-محادينموفق382.

381
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جريدة-56و25إسرائيلمعوالتفاوضالناصرعبد-الطويلخلفكمال283.

8/180/02-العربيالقدس

مأطرشانحواراتالاسرائيلالفلسطينيالتفاوض-الرحمنعبدد.أسعد284.

1/8002/-6الرأيجريدة-حيتانممارسات

جريدة-اليهودالمؤرخينبعضأمامالصهيونيةإفتضاح-رشيدد.فايز285.

6/180/02-الدستور

/6/2-اليومالعربجريدة-وفينوغرادالنحداللافون-محادينموفق.286

8002

6/2/8002-العربيالقدسجريدة-دائماالمتأخرالمسؤول-برنياعناحوم287.

الرأيجريدة-الدولةيهوديةإسرائيلتطرحلماذا-المعايطةلافيد.صالح288.

15/180/02

/32-اليومالعربجريدة-فاشلنهجإسرافيلمعالسلام-العدوانطاهر.928

180/02

بآ-الثقافيةالمنتدىمجلة-6791حربثطجماعيةبمجازرتعترفإسرائيل!2..

70/02أغسطس/
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-ها3"يءأ!!.لا*ا!ة،ه!كع!!5*،طع!4ولهلاها)3،ء)ء!.،لا3ول8

3أ34334أ،أه!20مو5

11-!د!3!43"ك!7،هـ!ال!ء!7الاءا"نأ!!فه!وله3طدشاح؟!!ء!-ز!ول

أحح!رر344!أ"ءلاكل!92:4-2291.917مو5

21-اه!ء+ول44صكع!،ث!ءولولولأ!م!كهاكان!4!حهولء3!!،ء،+ءءكاك!"-

!45!+أه!كه4كاس!ذء5!ل!!+،130ح+،لا70.344*.727"2.

13-ولطة+لاه4ول.*ولك!8ل!،"!ءولةء"،لأ!،ف*ولهة!كههممع"11هةكه

-4794ووأ5،"+ح3لأهلةحولهمح!ولن!عه3لا،ءلم3ءلةولف!ك!.35ولولول!،5991

أط7ولأ"ك!)ن!"ولةسأ!هه3!كلهلهولء!+!!ن!!ة!عاولت!ه*!ول4!!ي!،

!"+!ء!أل!+ح!ه،33!س!ا!4؟لة2مو7.
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ول7أ3،يأ،افىء"+ة3ولهأ!*اك!أاء!83ول4ءول،08*ولما30ا،4ء"+!+س!!!أول

"ء!ثهكه،م!!ولا4!ة2!و.

،ا!!"!!هـعمء!+!ناهـول53ء!،ول"8،ا!!كأ-!أ،ند!ه،-85944798"أ!!.

لا!+ق3.هصأ04!!2موا

،1!4محم"+!5ء"+)!دء!د)ء،33!أولء4!ولةه،ول!ك!هول4ا!عة4هول،لأ!+ا-ك!53

3!!حأ3!5!لا5"مأ5+4ه!2"7.

!ل!،!ولعول3هكلأ!!،قىسةطلا4!ول!"8-ل!هةلا53ء"لأ!صهول،،!ول3ءطة

أءورة!3!!33هـهحأ399

!ه3"ول،لة+!ء3!!،ل!؟أ)،ل!+-صأس!ق،!ول+لأ*"-هع!لاهـ*3اءهـ،3)ول!4!وله

ول!!هكه،!ح!!ولأول؟ههمماث!"8991

541أ!!*أ،أمم!أ!،هء!+3ء،هأ53د)أء!3،83ري!ل!شههولول!5،ةحم!4ناه!4أ-

لع!ثا،ول4،لاح!!ه!!5ثهكام!اأ3!"،فى!ولول33أ48ثم33،"أعأ،ول+!7391

40*ول"حهول3لاكا5اول3ء،!3ثم8حأ!هء!+كاء،فلأهاكا،كح!4!اء!يكمأ!"+

ةولأ"!ل!!،كهطةا!ه،ولهـ33ء3!صأهول4!ه9991

اء3أ5،أء!!!ط،عاش"هلاول*ه!لأءهـاء!،!مآول4ءط،،*ول!ءاه33ء،ه،أشكح!

وو4-67"73"،!ح!"،)ه033ء!سأ!04!ه7591

"5-!+3أ3ط8+"ءح!ه!8،3*3+ه35حةكمنلون،هول،ول!ة3ء!ح!!+أل!،سا5!-

04+.2مو6

"،!وللأ!هحع*لة،ولهشهك!هلا،!ممةهه33أكاح!،!ءاول4ءكة،ك!؟!6ولمأ4وله7891

كاأ!!محأ،3ء!!محم*ن!هةءولأءولء!!451ءولهأ،ا!،3304ح"3ولاس!ولولهـ4"صأ

صاهول4هول3991

)أ+لأولح،"ك!لة!ا،كح!!ولء،ه!ه!4ط!808ةع،4ثرأ!!هول3ح"ول."،3*ء*

2!!35!،،

ح51أولء""لا+،!!*"!5هأ!صي!ي1،ول4؟أطه!هول"اأ3"أ!!،ص!!ا!!!4،

ثمول4أ،أصهول8391

ولءول!ىول3ول،!!ه!(3ء"+لة،ة!د3،حمة،+نط30؟ءولول6طهه،3!،3!هأ،أ!ول

مو52

كم40ولس!؟هولك!3.لأء"ء،3شول!!عم*،لا،!،3!حاولحدا"15أ5؟أ!!.2991
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3-ه3كهأكلا.3!!م!ولولح!+ء3ككأ!ة!هةعن!?طأ،!+حة4ءولكة*وله

ول!8،ءمح!3"ك!ح38كاء*ه33،!ا7!و

13-ء!ر!،،ل!أ!!لا!43ح.ءط+تك!مة!4!هـد3*!ةولء54ههول!ولولء!أء،،ول15-

!ول3ءأءول"لا"اأهـول!"ك!ه7لا)ءول8291811

-1440532ولحأ!لأولح!"لناا!)كالاهاأ"ثهأ،!!3أ،3!ك!أنأ!ه"ل!!*ه3ول7591

-33!فىه)س!هول8ء!+كط*!!هال!أ!95،ول5"ولا!فى!ههـ53ع،3أ،أ!،!ه+04!مأ

ك!2

-334،!"ء(،!أكا!"محمه!ولاه!شه!ء!،ا!لالأ،أولء537ح4اأ+هلمأ34ء3"فى8

ثم،ث!مأ،أم!!هاوو6

-35ء!،)س!هـ!أكل!ههكةح؟حم!!"اول3+لاهأ)كادا".!!أ"3"إولأ(أم!!ه.!04!هسأأوو4

3!ول02*+أء!ءكاأ!هممة!3ول!كمأا!3اه!!ءكلهـ،ول،4ا؟لاهأ3،"فى8391

73-ول!ل!ولوله4ول5؟هـكع!"+رر*،5!ص!محم،8!ءءط!يحما5ء6*!"لا3116"أ!!،"عكه4

م!أأأه+5991

-38ثفلأاعماهولحاء33اأه،ث!3ء+8أمحأ51ء!أ!محكةلاكالا.*حدكا5مما"5!04!مأ8391

-93حه!"ل!أ!!5ولءلح!3ءل!لا،م!،هـإ*،ء!!يأ+ه3ءطأ!ء،ه؟!ثر!ه

،،*"أأ3!ه"فىأ!ىكها04!طأ!ولأيو7

4ء)أ+لأولح5?ث!ةمحعك!هة!!،ف3!!!هش!53!ةكح!ط!ء4!،لةثأول6"مماكه8

2891

14-أول)!!"ح.?أ"3ءكللةهأ+ء8لعأء،ولكيأاءهم!ة8!ع!ة!ا4!8ه!5،35،هأ،

فىاهول+ولهةء،!6ل!!!ا!1)!ءأ+4نأ5!لة.355،كاي!ا،أ5!4991

42-محا!+أ!!!!ء،3+!ءأ3!ه*لةاةءهكن!!شك!ا5كف!!لمول"!!كأ،لا؟ه،

3"!ةبهأ4مكؤ6"ط43،سأ"مأ!4ه!91كو

43-)ص!عولء!.!ء!ءقىول53ك!أ53نأ!ةةل!كن!ه4،!ءلء+أ!فىأ،ء،لملاه3!54ءا!!أء!

14لأ!س!أ+(8791

ه!!!53ء85(!!ء+،ولء"34ء،!ء،53ءول،+هييلأول3مم!لا5!،ول)?طأ

!3،ولمح5))!أكهلا"اهأ،3!"3!،3أم!4أ+ه-7"712-12

45-ك!ول!هاعهول3،لأممان!4ءلهكةم!هةكالك،ك!"هول!،ول!أصأ14ء5ءاث!ا؟ولهأ-"3

س!م3"3"2
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4!!ته*ك!.3اح؟!أ534!أحولهلا"!4مكألا"حللاهولهءول7!عاكمة53-ةولول

ولكنأة!!ه4!ةحول!اه،ه3،لا،ه"كن!أ!لألأ،أ*ء517أ)4عا!أ+ه3"33!5

مو52

-47،!حمةول3ث!ول43،!!هولأ"+0(3آه.!ل!!أ،8ل!ال!ولمما!3،5"ء*،وله3313!

م!أق!هأ49"

-4048*ولوله"ح3هـلأمماهولء!ءوللاول330ل!*خاكه،هه+ء!ي!46ه33لةههل!

4،ء،ول!من!ه!ألا8!ح!مما"ه.5لم!2

-94)!"ه."هـ!5لةلا!!لأه،عند5ء+سأه!!!كههـم!4،ا!،كأاهأءلا

+!6؟س!"3!كه4533،0ءأ،أ!ه8991

3ء3"أوله+ء!!ث!5ء+6!*م!ولءلةول"كة!ءث!+ث!،51"لة4حه"تط!لا5*!*

كل!35أيو3

13-رمح!ه7أءا!*اه،ول!"+ول!،فولشهول!53!+ء!ول؟4ولكعنة+ه+-ءول

3*!ه5"،3*ء؟ول3م!أ3140*".33!334!ا!نأ!ه6991

-32اولك!أ54أ+أ،5،ك!*!دكةنك!+!43!ةكاكاولتءولنهءول!33ء4وله!

ة+ه*،ءطة.2984ط!ل!3كمةح3ثم!3ء،643ل!ا!!ص!2991

53كاىلأ!!شهول"3ء!+4!!!أ،!ء!ث!ءله).!4+قلاكهلاه6اهـول!"كهأص!2

45-!!!أ3ه"33،ء+!اووة!!!ه!،3،كلحة43لا!3؟لة54أ"*"ثح!ا3،ص!**

35!للم!2

-355"05!أ!،أ3*ء؟ول!4ول!،ول4،اعطكط،!!ه،!ولءولء"،!!!!

3ء"*"!حكامما!ه3!*ح*ه3مما3،3أ!طمذه،!أ!!0791

5!ح!ألاصأ03"مم!ءأه!همول!أعلأطونحله،ي"ء،اءهمكأاهول!ه،ههـ3ول!لة!هة،

،ث!ثننا!لأ3ءياأ4لأأهكة*ح+كهكهمحم3.5.لأول8291

-57أك!ااممةح-لاهولاولول+،ء!مأكعن!ا،عم*ء،!!ول!شءاال!لاءاولةمح!،

د447ءالم!3!ا)+ه!!ء"33!،"ءيمهـ!له3أ759

-758!ك!*!كل!53د!،كأ4ءاي!80!?طأ،لاللةءثم!اء!"،!!اكه.3+*لاه3

ا!ذءهـ!!أول.كر.ى8291

-95اولم!اأول.أمأاام!!لأ!ءأ.كنههة?!5-!هةعي!ه،"5!طء،+!؟ع!!محبم

ك!!04!كع!ولهـلا،ل!"ولهح"ءك!ه3.مما!7891
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احنة!!لأهول533،حه!لأ".لا؟73لا!لا!*ه3،ولهة!ء،عه44ه(3كة338!ه

.3.ىولايو5

لاثي!ك!+5ه14ول!للأل!5مح!+حلهش4!"3ولهم!3)كلهطةمطمماه"3*ء*

35"ول7891

ل+س!!!أ+4"لاطةلأ،لعأء*ولء،هـأه!ة!ولهءطأ-كمههةه،ولاءهمكمأطة4ءطأ

،4+ه*!ثأ،لة!مكا،كهكا3991

أيلاهـ)ح!؟ح.ه".)"*ه!ال!لهـولنةول-ح!أ!وله!+ء!ولمأءطأن!!44"كةول

6771مأ،"،هء!!ط.*.للاك!هلا51!لأل!4ح5*"،!لأ.،مء"ه33،ط5"04!2"7

8ءاولء4!لةم+لاكاها*س!4؟ل!لأ!!ء).34أ!احه3ء!هاهة4!أ51ول-نأول

+ء3،أكطول،حلاه!6ء،لا""ء!ول،3كح!أ"،م!أ!لاه!"0ء53،)4!لة"32

3!ء7ءأبها5ءأسك!7لاه3ياصلاهلا4!!418!ه،،!هة،ل!ءول4!لا؟ق+ح

هـل!!هألم!+ء(!)ذع،لا!4"ح!ل!ول21.3.ك!و

)3ء!)3أ!؟س!)3!،أ!كاك!س!أ)3أا-ط+6ل!،ء+!151ءسلا!ص!"!ع،وله+لاء"-

3!!هأ؟كه،"5"ول4أ!،أه!"ء**ه3مما!2مو2

هولمح!!ةول5قه!!5ة!+!وله!هيه3ظء!ورأحكا!هـه!ةاءول،كمه"!*"ص!-،ط!

3!ع!ط34044أ!اكام"!أيو2

لأ+يه!أ)عءثيحكاهولك!،!40الهـلأ!كه،!+ء*ول(ل!هول،)كأكأ+،3-أ

ول!ه!3لا"حء"4.3،صألياح*عل!ه53"2

!"ه!ولح3!ل!ء"أءول!،ل!34!"9ء،!ل!*؟.ءذ+كمأاء!3مأهلأه!ول4لأ&-+ه3

ول!اح،لأ،ناههبهةحمة3كل!كرول534!أ،*لاه3*ء*.ط!ه33ا،ول!هأ،أص7"2

+!ول!!ل!5،)!،!لاءط+كمه!ء!أ3ه-كة!ولحم!ءه+ا!داهة!!!3ول!4

ورظ!4ه،+3هه!عأمحأ!!م!؟33505،لاه15أ5"م!2"7.

-أ"ك!"حام!اأ،(35م!ق"ممةول5*محا!ءول!ةاه،؟6م!ةول3-،ي!-!

أء3هـهح9891

لا)األا3اح*ا"،لةلل!ء3!،!!ا!ء8ممه!أط،ءكن!هه+3ها،طةء!،كمأ!3ا!،

آ"*4!4مما!،5اكال!ة3محط3كه،2مو3

؟ك!ول3.3"،أولء+وللاا،48!زاالا،ه53،!كلاااأ!ة!.*كلمح!ررةكهع!-5

أ)هـ!+أ"فى.ول.ك!4+هع!5أ،أك!!ه2"2
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لم؟ه!!،37ولحا!،!أ"!!!هه3+ماف-ه!ذمأكهن!لأه!ةط!6ء!!!"ول

*4+هطة4ءول+ه!كم!51ة!ةاه!،ظ!3،+ولأ*!،+هحطهـا)ول4أ،+7991

5+ك!."ل!ه"!33!01ث!5كله!ولححه!7أ11!5"5!3ة4ح3أ!!كمأء!-ا!ول4

طهاله-ولء!"4كه!ن!6ولهءطأ6ء4،ةكفه!ه،ءهمأ!نا3،لا3أولمحه"ث!ولا!5

ح+لا)840875لأالةأ24م!و

+صهصا.+ه!هكه"ول"ء+،نط!47كة!-ناهأ!ل!ول،4ءطأ"،لاوله3

كهـأ!!،كاركم!أء!مماههفى،مأ!4ه!أيو9

!!"حا،1)عم!683!يول،!ا!شكه-ء!+*!5ءول!4.160!ة،+ه!ة!

+ء3!ولحهأط!!الا4س!،حأثرا!ول314!ء7لأكح!كلمهـ3أ299

ثه"7أ4.ءممالا!طكهـأ*ء)ثاول!كأ،8!عىهلاول!!ن!!كلة*458ءولولك!أ*ء؟4-كح!ول

ولهة،38مح!ا"هـ3هـ53!هس!4!ة*7ح!ا)أ3.ى.،ول2مو7

كهاس!ثم)3؟ثلاال!!ل!4ك!ي!ه5!ءول172!ك!كالأ.(91الو).له،ول*"3ول!4!ءولنلط3-

لص!.!اول(ه!ءع3كه"05!62-8.

""أ،ء!ول.().)!وع+:أ)5!م"!++مأكا51طأ6*!ا-اء7أ!ول:7لةك!اا.إ.؟*.،16

أء!033.!.".)2191(هأكث!لا"ول!ولءطأ!شء!ول.لاكع!!ول*ء*

353مما:ح.3حقء!ه!،ث!!5!ه412.0.3.

،!ء48"4)05.!(1.)699فى،،ءلأةث!ولنلاة*8:*ءولهأ،لاء*م!لاكةة4+ه-"ء

!ولكهول4!ء8+اهولحأكطا،كل!*ء*مماعه3:ول"آ"ه04!ث!ولوللاه.!3

أه!ءولأ،!.*.3(1.)598كعا"8مة4+لاء!،مأءطأ4"يوول!ء،3.لا.ول.ع

ولءولصأ+!ح05".233.

اء4!ول5!ول.3.يلا(.)57491+تل!8ولةمحأءول.ءههـأههل!حك!ا!+-وله3

7ولأ:77،"لقزأاسا.264.4

كلاا!15،ول.(291)ه.،ك!صأكهلا!!453ءط!5"ح!.330*ءك!ه33ط:هءك!ء!!011

+!5!ح.4810.

ول4مم!مول،لاهصأأ3.(1)!و3.9تنلط3،ممه*ولنة!،كمهءط+حل.3*?33!/33ء!

3أ+ه!!3ح"لا5أح.ع

،،ل!وللالهـ،(1)859.ول*ع*!ولاكم!8ولهة51ء"+لاكول!لا،5+،كاه،،!34مأ8ول

ولهه!4أنأهية!عا)5!ما*ح+مأ"3أا!4ص!ا"فىأ،.+"!)ح"أ3"حلا!)أء،أأ5!3س!أاحلأ.
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88-لهـ+*ول4"3ط!ة،!عةول(5391).3هولءأول340أ،أه+.1ه3-4؟.".267.

-98!ل!يهامضكهطةكا(3391).3ء+هأول5أ،أم!هول.3؟2.ء..336

-!وء"+ولا،لا،ول!ه!ة53هأل!ن!3ولةول.اءهـةكعأ(1791).رزءك!ه3!3:-!ولا

3!ءس!ولأول-*534)1.

19-ولهولد!814ول"3.لأء)(4591.)3"ول!ول،*ول!!ء!!!دول"،لأول:!"+3لا،!للا

35ء،!".ك!ء*ه3؟1:حاهول*أه!ولىأ7ح33ألاأ!ء33

-29ل!ثه)6س!،3*.(891.)8ولولولولحمأه53أء!3ولماه:*ه!ء"4يماءله33!ة."+ح

!عول51لاا*ممه.لم!"ه3مما3:س!3ه"ولكال!اأك!"ء5!.

39-3ء!أول،!.(9791.).ء"+*ءأ3ه،ولول3ولكمهح4!هيلاء!343.*ص!رزه33مما:

كه،!أحط"!.3

-549+محطه"هول،.*(1891.)ء"+كمأ"!د!500زذول.لا،أ53محم!س!،ل!3ء،!ول!ح

ا!هق.!4

59-وله34!*ولاءاولم!،ثح!!ه،ء،ولأولح.ص(!هول76،س!،حح،لةس!1،347،م!

.02932(

69-"أ*5ول،.+(أ!و3).ء"+احكم!8ولط!:ولول!ا،،ه!ي)ه!ولهولحة،ء51ء"+كل!ول

!لول*!كااول.ءك!"ه3ك!5:3ه!ء33(!هلاولا9،،0

-3079"هـحج.شآ(او.)59ولاه،6ول4+!ولهأولقاولحهث!ول3ثولأحح،لاول!ت353أول

ول!،54،!كا!ولح.3ق!س!ولح4!ه،"ء*ءالأحول:ق!ء+ح15وللأ!أس!7ولألا،!!7.9.33.

-89ءط+حك!ص!51يلا8أوله!ة،!4ح.4صأ..لأه*ء*(1.)34659س!اوللأأ،4+ح

3أعحس!3.*ل!حهـ+ء7!ولص!هولءولولءا،ح(:ءل!3أولى3!ء7ألأ"ص!3333.

-99،"،5"ح.(1.)789ولأول3لا+!أ53ء"هكه*ءله!أ.4!!ا!!م!3ع44ءأأهه.ول

هآ*ه:34،+حاح04+!ولول.ث!3ءعء

-"ا"ح!4مكة،".(7391).ولا!،ء!م+*ء"ةوله*3ء"يمولء،!،،ول:ولاه!4!ا!،أ

ول!4أ!أ"3ول،كعة.شه!)،اأولء!ه:ء+)"هول3نأا"هولول3لأولأ7حولألأ،33ء!!

151-س!*أولكاي"!.!.(1)729.ءول+ءله3*30اه!طة4:ولأ،03لة!ول4

ع!،أ!5+هلاكاه،!ا،مهء"4ل6"ورءشدا!!5ءلا،ن!!أه!4!،1!ه،883هه0،

8".،

ء"أ:،أ؟")ء134؟+حأ"ح)"65*اأ،!ءأهول3ل!(ءأعهآه.!ءأ!ءولول
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-201،ط!اولء*.ولول.(1)969.ء+كه*ء"ولا3:ولنةه+اءط+ه!لص!ة،11!سة

س!ل!مملا،لطء!لأسأ!ملأهول"4ءط44!للاءا!!ولةاه7ثهأ!!*ء*ه3؟3-،،ءه

!ه!كامماهه.3(ه!قأول4االاا؟لا"أم!"5أول429.1)

-301"4)،!ةول.لى*(.)8691ء+ر!+ء57،ولءولمهأ"!ا"أولل!ول:دلا،3

35ولول4،!أ5ول5هلممح3ولء"ولهلا!ا5!*ء!ا+ولءولأ44اءول!كح!.!!!ا!ءاس!لأ:

أوللأحلأ3لأ،أثهآهس!4اأأ+هآ53.4ءكلم

-301+أ!4"أ*ه.سكأ.صأ(.)3891ء+لةأع!63*داأهح!لأ3*ءلهه3+ءط!ه*

ء،ول!+ولولةء!،3ة!ر-)،!را،ولءع!!كأك!كمعء"ءولولةءولي!فأهه!ول

ةكأ"!محأ!وله3ح"،.!شء!ول!ط4وله:4-*4!143405هول4،ط

-لمهأث!اثهء2ءأ"م3.(8791).)ول4أكدلاولهة8صءأ!ولأوله!+3لاأ+ءك!ول!!ولول

!++3.ثا.وللةأحمح!.3ه+15رز4،*!*)ءمح!لا:!؟ل!اء3!*هه)!.

501-)*ول!).!.!1)839.!"+3*ء"ه3م!!ه،ولول!4ء!لأ)ول4كمأولة4هةول53ي!،اولء3

855-ه".067مأول4هول:!كهدةأا!ل!مماح!اح)).".951.

-كوأ!ه+عطهـ!3".(3991).ك!ءثمهءع-!ث!ا:33هولولكدة!!لأنأهوله،ل!ةهولكمةول.

ول)ولح!4لاس!(5!لم+اىءث!4أ.لأكل!!)ههولأه(!ولول5أول4أ+،:!4!لأأ!،ل!ولولأ-!س!7

3ألأ(س!3!3كه.".831.

701-3أ)س!مماولأح،3+5.صأ(1)249.ة*ءله"133ء3ح!"ولءول،ء،5ةولءطأ444اولءاءكح!!ول

ء*+!م،5،ح5!ءولأ،ححول،:مح!53ول"!هء*!33.".082.

801-ك!،!2،).(1691).ول84أها5ول!ول4ءكمقكمة:فىءولك!3ةع!!،لا!""ءك!!304

"حدافى44ءا.كح!!ول*ء*:*ه3!"+?3333!!آهل!حولءا.!61.".

-ي!أاحث!ث!هول*.س!()3.8791*ءلهولةعول!،!حم!:لأ!5!ه،3ء"+8+ءح!-ول

؟ع"كمأ*هولولهول،ةت!اةمحأ،082-،359.ههأ*34،لأ.،.:"+ححا!دةول4هول3ء3"5.

11-ه05هكلول،3.(1)849.ظ!ءلأة!+حح!ول،43!،ول!أح،ء"،ش5كاطنأدم!وله،.ول،

!شء،ول،ولهه*حك!ءللأءحم:ق!وله(ءس!ول+ولأ33ءلأألأإ!حم3ك!.

111-!أ3أول4؟!ولول0ح(3ح"ول(1)679.داه!4*ه،ح:حول+ح،!!ي"*شل-ة!3

ا!ا53*ء*ه3.ط8*ء*ه3:ط3ولع!ل!!.*ه"

11-32!ولحول"3.)(1.)6079!+لهـة!هاهص!+ء!ولوله!:*ءله.4776-2914،،أه!،ع!

ولأح"أ!ررة:لا،*ول!3ح"!أولل!أ337ءألأ،كم!3!3.
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311-7ءلةلافى10.(1)749.ء+له*6مه4ءط،!ا،ء!ولء"،أهأول.*أس!أ!أح!!أ،!"

ول!،ءذمحمأ"ءلى3نولأ"!.كهءلا

11،ول!ء3ولفى.1.(94!ولاول!34ووأ!615-).771!5891.محهأ!أ:،*لأ!ح3ول4ح

لأ!أء7ولألاا!كاكه8".865.

511-!أم3ه!"*م!.(1)3.869!نةلماهأولحمحأ!هول!م!ة3،-ء"ول.!15هولأول8هاول"

4+)4،د!أ:طأ4أك!4لاولأء7لأ،أولص!ا!3كه.".0.13

11ص!7ول!ه3-أ6لة".ول(1.)769ء+دييء"3ء4!ولولهول8ول4!8هرلا!نأولءول":ءاولول

لةس!ةفاه!+مأ!مأوله3ءولة!ل!!ول!3ءطأ،!!ط!ه،80،!*رو"عول5!،ول

ص!وله044!ول*ء)ء)34ول:ء+ول!34!ولفى!!مفى"م!"ولذ"!أ9لم!.".126.

711-ءمماكة!هـ3!.(91)34.+س!ص!،،ند5355ءطأ3ا!ول،43!!ء"،3ء860!س:

ول34لا4لاه3ءث!،+هك!،5*!ةول.!كظةهسأول4هول:ء+3أحولهول5ءكلمك!.3

.258-257.".263

1)-58أ!لام7.0(1)739.ء"+*ء؟ةول،ول!8+ه".14،ه""حللاه3؟4:3"ح3ءاع

5حأع؟ولحع"3+033.".882.

11-9،"!"3ث!.01(1991.)ءه+3*!"3ه6!،طةوله،10!ولعماهطه4ء"،د+3"كمظ

ولح5ولهنا.6ك!ح"ه3*:لأحل!ه3ممامول!أ7ح33أ4لا!ء؟5.".25.

12ه-!ءم+!ء،ممحأول!أ.(91!و).+طيم)!ول8"لا:د!أه!كمأ،ولء،أهأفىكمن!!!3!ل!-

55نأكم!لاطه،3"،ن!.5+!5*حه*ح"أس!33!.لا:!أ16أ5"أ3كلأكاألاأ51!حح!ءأ!

121-*أء"لأمما"!.صأ.(91)08."+ءله3*عمأولةكا،!+ءح!.لأ"لهكا15،!"هول!ح.

909ط43104-1.13126-1859.

-122ك!أح50أحه3(8591).ممأ"+4."،ةءول".أ-51.

123-أكلم!1.02(1)349.ء*.3*ء"-ول)ولء4.أ!اعءأول:حذم!"أح33.

-124.)ىءول+(1)079.!يءله3.ءههأ"ءك!ه3:؟3اى!اأ.33ءكم"33.".3635

123-3ح!مما،).(3991).ولوللاس!ء35،ولول?لام!*س!*طءه3:!كم!أس!!هه؟3.

!412ءثه!،ءول3ء+ء)1(وو.)7كح!ولشس!طة4كح!ف،ءول:ءط+محأ!3ه3ح6!!صم

أحألأكم!!نالأ،،صوللا!ءة،،5ول80نأ،وله94!ه8.!9ه+ه!وله(:،أط1ء)

كا3ه*ول!!4ح5ول"،لة،لاحالة44،.
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-128لالة7،أاح!."!.!"!ه.طع.!(1)699.كطاولة*ط!م!:000427!كح!!مهأول*ح*

ء7،ولولرر!4هصأول04ول:*.*هي!ه*ولووحه8لة"ول.لأ".3-363!.

-912(أول،!3-ط."(6191.)ء!3"كح!!أ،،ول!هه3ء"،ه+ولم!ولهكم.فى*ءل"ء*

35ك!3:ا)!عمولكا"5ل!.

513-هأحثه"ه*ح،م"!،"!أ!.(أو79).ء84كهـلا،ص!ةولم!ح!!ول!)4أ،ولهاءممأ!ه4!ه:

)ه"ول3ي!همماءأ+3ولىأ7ء3!ألا(!533.

131-ول4ح5!"144"!.!.(4991).ولهع!160"+،،"3الة!أء"اولآهءول:لهول4.!3ول

كم!ولح!ه،ول5ول3اه+!ولهأ،ول.!ط!"3ح*"،3،*هحولهأ،?ولء،ول:حح!ءكل03

231-ولح!!5!!41.كأ.!.(8991)3ء5،!3نأ!هولول4)كمأ!5!عأ!،ءولكمأ:ه+*348ول!

وللأ51ولأ،ههـول+"+!ع+.اهولولنأولء3-ةكهأ"ول.س!*3ه"،+"ح5ول+ءحأ،س!ول،:

حء!ء،033

331-ول5لا!!وللم"ول.ص!."3مم!همحمح،ول.ح.!!5+4+أح*3مم!ثه-3هول2مم!ثه!.(8791).+"ح

ولحح!6أكح!أ51ح+له.ك!*عه،*ه341!ص!4!!اكا:!!!احول4ولهثهحكم.3

-134ح+ء"ه.3ء،س!7وللملا.(91)86.ةلأألط4لاولول4كم!ولةء،ولءنا،ولءول+أ،ء!ولطة،

لء"كهأ*!3أولا.لا)ول3.ول.ح!؟هول!جس!.+لا+،لة(م!فى.)،؟+حء)*أ"5

+*3أ)لا:7لاا؟3ولول4ا!ء"ألاأ.للاس!*ه3مم!3ث!51ءول3!أءكلاس!.2283.

-135اس!،+ا،ي!،3(1و)87.ع!هـ-!ول،يم،ولهول)ء"+لأ!طأول3:!4!اولح-وله

ء،04!3!ه14،3لا53وليهـك!ياحله34ءطأه،أولس!كا!ولولا!كاه!ةح!3ه1.كهه

س!ر*أ3"3!أا!3ألا4أدح.ه94.17.".أ-26.

-136ول*!لايح(او)98ء"+!ولولأ،ول،ولهنأ!هح"+ل!ولولءولعأ"!ةطولول4ء"+

لا"ههـ3!هول*51عولول3!ه!أ.+*ءللاأأ!54ول.)ه8.3.7"1.05-488.

-137كاه!53"ه3أمما،ول.،!!هىءك،.م!(591)2.ء+لأدأك!آطأة"هء3اهع:"+حل-*ع

طكأ-ءاه،ةمأ*ه+ول53ول،ح،كم!س!ولول3.محمه*!*ه3طع:أأ،،+س!أولهولاولولرأأ-3ء7

كاأأءأكهف!3ءم!.
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هلاحظاتهمأبدواالذينالسادهمنونعتذرالكتابفيورأيهمالخطيالأساتذهتقييم

تفيدبطريقةجمعهامنتمكننالعدمالمؤتفهوامشعلى

نابفلصن!

لرحمملسناطه!ح

!مضرم!عطولي!لثنوركعلللانمل*عمعلي

لهثسهةشهةي-لسلثةعصك

لنديخ:"2/3/8..8

!كطولعنر!اهنعهة

!تمنحستت(.ص!يلمح!ةسولهة!يالأخربول)!وكثممخطوطكمبى8جمد

لشهر8ترعلىطللذىالأمرمطومعه،ولقحس!!كمفيلمطوللعهدمبلععلياوئملتمحنويعه،

بلوطعطمنعكمصوكدسطبمميمنكعي.!مرليلملعزتاولىصيصالامحلأيكمايهاننمنسلني

ولمدما.الته!وممكونلعنور،عميقةويرصةوطلي

!ضو.تسلطصيىني!يولذ!صوئولة.مرلدحبي!شد!ذىهلطيلعمدتالكمبد!وفي

لهينوضطو!تط.!عر!خ.بلمام!ذلئمر.يلىب!قص!مطرضحلصمصنلاة،!رويةزيفعلى

هط-نوئدقاسحعا!مطهلذىالأمر-وثشطي،تدينيولحسونرو!عكلمنلظسطمليلنحي

مذادث!شوفعة!همةلحكونكوحوفي!مححظتسعضكيداهتممحوالىرموفبدي
..للامرىلأمعةنحظبم!وخىلصعلى!مخطورر،

!تيالاصاءتبغصوصرنظركموحهةمعلمطلقوالتعي.محكملمحهعفيحلأيئيضو.ولي.

ليصدهة.!ليانةوكحقبل.نصسلظسطبليولئ!حيالأخر!ك!قلمىلص!ىدهة!رضهـا

علىصلرىكلشله!ثيةلىرى!لىإلاص!ني.!ددىهوطلكل!حلوحهدإظهد

ثمةلىإلاليهودهلولةهيبرفيل!مكلعي.لمامط!عاهمطابنةلصهيونيةصيمنلرعم

هـسد!ها،يل.!عليةلصههونلةللولةيضللامنكللمت!د،الضملث!ودقيمنلمس!ناءت

داعرملثعر!همودىولمن!-م!صروعيى(،كوتدطورلي)ط!فةغررعلى
فلك.بى6الأئ!دترونرريما!سرك!.!معثىلسودككالهيوصمفالذى،تئومسكى

لنتطة.هثهحولو!مدرصلضدمنعدد!كر.ما!عضبى6والأصد

كيكحقحرنطدنريض!همن!صهصليةلرويةر!فعلىترفى!كتدمدةكرى.
شعالنىلاعيصر!ةلصمصلية.محيوكلثد!مللوالألضلمنفهفرونور!الشر.

فيالأضك!.لمعتمد!طوكلىف!.كلكانييغصر!ة:مح!مصلىة.د..الأخرمع

حد.لةعديدكمودرا!الاص!تان!ةمن!مريديصتحق.سرد!امضةسولهة

ليوصدها!محعظولمطيبهة،للنويةالألخا.لنصو-لزىملدقع!ىلضدعرضقرح.

!عفي.صفحتسنى

لمطلعنه.لاتملدلوطمذاصبلسغةلنزريدى!ن!كربحالصمملأ!كممىناليةهكصم،لىددخناما

لكنيص!لصلةبىحطةبضطةمانكللذىثمرلفتاإ!دني!لروليح!يعلى!صالنة!تهننةمع

..!ماندةولمعرفةدوضوعية،لحاتتةفث!دالذىثصرىتم!نيالو!عمذ.كس!لسالىذك

،.و*حنرلملندصلع!وخطوا

ح!

!مخلص

!طاعرنبت
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طالبابومحمودد.!

المبلولأكاملا.د.مم!طو!علىملا-9دى

امد!دلرفوعي!!ل!وهوهلاوحهد،4،اعلىالصدلأليالآص!ولع!طررومرلف!افىالاالتلرىكلكلا

ويرضه.واحد!ثمصإفاءالحنىنوءحنفىرتوع!،عدطةوييمهالححلو!ا.د.صاموأنفصصمحن!كلود

نولرنبهطالق!ازرلكلع!حمراكاليلأى!وستأفىلسرلمإدللحطررو،ملامناصنددتندإشكرل

تثفل!يللحمرهو3الاوهناثاخ-ياصمالههور!رلهلماللسالاصموهو-ا!مالعهد!ر!هاممطإصالل

!دمهوللهمح!لأحراءهلهاص!اهوتعقومحرلهمنلثعمررهيهـنررا.ورثةاحزكهشكالا-منالأولايرفص

لأالكفة!تقدطلمجاشالى"مفتوحة"كاتلألهافهاأىعلىالصكفاطةتدخل!كالاتم!لموانجاهوالئرسم)ير

الاضا!.!ح!

نوتلواحمانفانهعلاولكه!صطرونقوله،!مدلروهوتخأشارشحصعنالححلولىالدمحوركلر

وقىا!رر!ة،لنهصث!رالصدتطا*معطأتت!مةقلالمةهيوالكلا-،ثهطكرث!ررلو!قاع!ةعوزلاطرهو

ردملم":"!صلملاطستهرعالإعحاحردممهاسرةلمههل!نر31ت!فع()حامرتنش!رث!روضعلهاوضا

الأكات،الاسالاصحاحئوع:)ضرالحاصرشفىكذكرأنعن!دلاالاطالةعممذلكصوالنرفىيرالآ!ات.ا،لأ

16-)ئوعكا.هواالوثرأنالقعدةتغرلونلاينن.تالمفحةأعلىفىكلدممصاوالمرفمأ،الحادك!إلعثرةالادصة

صب!،ال!يلطرفىوضعتهكماالصفحةرلمإلالاشار!منويدلاباضرة.يلحلوطأواحهلى!دلحرماكلفعاى

تختلف!اطتئل!!ةرر!ت3؟ديريؤاوأخ!الولااحدلينيمال!هىوايالةى6فىص؟!ليماأذكرأنكنى

لاثننفى؟كرت"ضر"كل!ةوبيهنالاصحاحننيبنالثلا*والاكعاطتدكعنمنهصاائنانوكتلفضهاطعن

يالأرجمرإيص!ةبكتا.هو!كاقص!ا!خصتفىواحلانظهاحثتبهعانرههإهاك.فىتذ-قرلمرشهاالأولتن

ا؟ور،كطالة،ثمثهرتنةالرملأر!خفغرطفترضفىتر!هانكونافدت،يألأتابمإنابظر!-مبربيإلياوللإ

-تةفىشهرفىروآالأحمر+فىالفمابيلتهة

صالك!لي!اح!(ن(رحومحكلةو!راحاتططلأعطاءمنهاومح!عدطةنصححاتالمحطوررهدصلحات3كت

الرفهق،،،لهوفىالرطةلروحهحالصة!هةللخطرروصاحي(صإنقواعا،شها.لهروى
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الغولعص!د.

لحفة،وموذة،وبعد،

قبولحتال!مناليهودنةبالديانةالمتعنقةالفصولءالنطرائايتحليفىالىفاثميز

المجلوني،حاملالدصتورالأستاذوضعمنسلائمبؤابةأمحرباعلان:اليهودئةءالآخر

يلي:ماوابثن

علىيضتمل1(،1ا-.)صالقديمالمهدياسفارمقبولأموجزاتعرلفاالمرئفيقدئم-

الحتابهوامشع!لىلفنئهايصبؤأخطا.

حالهأثةعلى،هـئلاحمل18(.ا-ا)صوتطوره،للتلعودمقبولأعرضئاالمرئفيقذم-

لماتحرارفيهماانئخ،مصدرهئيزففلا،الإحالاتمنخلؤاجاءالمرضهذاأن

المتاخؤةاليهولحثةالمرثفاتتصفالتيالمشابهةالأعمالتيرد

الفوقثة0مئل،.منمختلفةمسائلعلىالحميثالىبعدها(وما18)صالمرئفينتقل-

هووقن.متأصئلة؟+امجديدةالعنصرنةو+هل،للاغيازالجماعنةوالإبادة

ماالموضوعاتلهذهلماولهعلىوللاح!اليهود..عندوالدينوهالنمسب4اليهودفي؟.

للي:

عنصرنةتنزعا!علىدل!لأالمرنففطرأىلمااننفاثفاحشذاالموضوعا!هذهلبدو-

صرلح.موضوعيرابطب!فهايحونأندون،اليهودئةالديانة

المهدوء،التلمودفيجاءماالىالموضوعاتهذهعنحديثهفيالمرئفيسنتد-

الصحفومقالأت،والحاخاماتنيلفينالإسؤالجنودبينمامراصلاتوفي،القديم

هذ.ئعذأ:هـلبدو!ذلل!ا)االحواملرعايةتحتبوالىبل،الحديثةالعبرنة

هذهمناليهودئةموثفدراسةأنوأرىواحد.فهمعنصالرة،متحاملةالمصادر

ضابطتلمولهمانعذفهلالمصالر،لغهدم!ىبنفبيمنسبىانشبفيحانالمسانل

الذينعلى)نننردبغالرسمن؟اليهودفيللفهمضرورةممملأالإصمراثيلىالجيش

الت!فيرئة؟الجماعا!وأموالأفعالعلىبناةبالإرهابالإسلاملئهمون

والموضوعي.التاهـلخيسباقهاعنمعزولةالمساثلهذهمنحثيزاالمرئفنناولا-

بلالمعاصؤالمصادرفينجدهعئاحثيزايختلفلاالقديمالعهدفيالمجازرفوصفأ

نقشفيجاءعفاحثيزايختلفولا،الأئموهـئةالنصوصتيردمفابمزاتأهونهو
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مأخذوثغةالمش!ر.نقشهتبالإسرائطئينفتخهوصفعندماالذيباني.،0ميشع

للنصوصفالقارئ،بألتههمالإسرائطئينعلاقةعلىالمرئفحديثعالىمصمابه

نقضتحذلكوالحال،الجيوضونتمذم،بالحربتأمرالآلهةجداياشوهـئة

عليهم،ونصزهاالإسرائيلئينبحربميصمع،مرابالهحيموش+،أمراذ،ميشع

)11لهاحرائاالإسراثيلئينألافذيحأنجزارهفحان

الىأثربالعجلونيالدحتور!تابمن93ا-االصفحاتفيجاءماأنارى،وعلى

علىجزئياطلاععنناثمئة،اليهودئةالديانةعنشخصئةانطباعاتتتقلالتيالمقالة

نتيجةجميفانحشهالذيوالألمبالإحباطمعرزموقفعلىومبنثة،العلاقةذاتالمراسات

والعصمرلن.الحاديالقرنفيايأئةبهاتمزالتيالعسيؤالظروف

أعلم،للهوا

بالنظرللتفضئل
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العجلوف!إبراهيم!

استحكمتلمابها،الجهرزمانوأظلأوانها،حضر،وثيقةكتاب

..ومسكناتوخدعألاعيبمنالافةاليهاستنامتولما،بالعقولفيهالغفلة

فياليهوديالدمويالحضورلحقائقعميقةرويةعلىمحمولكتاب

لهايملكلاملموسةوحيثيات،مشهودةوقائعالىمستندةرلية،الاسلاميالعربيمشرقنا

تكن!يبآ.والأبصارالألبابذويمنأحد

منوالمسلمونالعربيمزبهلماموافقآالكتابهذاصدوريكونأنالاتفاقمحاسنمنهـان

العاقلةالمواجهةطريقيختارونأوبهم،ويرتمرلهميكادمافيهايواطئون:خطيرةانعطافة

أنالفهوعسىشهيد،وهوالسمعألقىأوقلبلهكانلمنوننيرصيحةفهو.لذلكالراشدة

تذهبلا

وشعوبآ..ومثقفينحكوماتجميعأ،منهانئيذوانواد.فيالحزةالصيحةهذه

مجازروعشرمئةكثرعلىالكتابهذايوردهالذياليهوديةالمجاذركشفاشتمالإن

بالرغبة)الاسرائيليين(داليهودعاوىكذبعلىيدحضلادليلبالصور()مشفوعة

سلامفي(والمسلمونالعربهم)النينالآخرينمعيكونواأنوفي،غيرهميمالتعايشفي

والتلمود(التوراة)فياليهوديةالاعتقاليةالأصولعلىلناالمرلفإظهارعنفضلا،ووئام

لهينديمما،حاضرهمفيويد!ونيأتونماكلنطلهممنطلقآالاسرائيلييونيتخذهاالتي

..وموبقاتجرائممنالانسانيةجبين
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استثنانيةأهميةالكتابلهذاان،تقدمماالىنضيفهقدماوخلأصة

ئخرانقدالتيالمزالقمنالنبرةواضحتحنميرأفيوأن،العربيينوالسياسيللمفاوض

وفيالأفكارأصيولفيالملغالتدبرإلىيدفعكتاب،الجملةفيوهو

...السباتمنموقظاكلهبن!لكحسبكسواءحدعلىمصاييىها

وننيرا.

العجلونيابراهيم
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